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Titel:  Hur upplever kunder värde och förtroende av CSR? 

 - en studie om tre olika CSR-initiativ.  

Nyckelord: CSR, Cause related marketing, filantropi, sponsring, värde, 

förtroende samt relationer. 

Problem: Hur påverkar CSR-initiativen; filantropi, sponsring och CRM 

kunders upplevda värde och förtroende. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera kunders uppfattning och 

attityder till de olika CSR-initiativen som företag kan arbeta med 

samt identifiera vilket värde och förtroende det tillför kunderna. 

Metod:  Vi har gjort en kvalitativ studie där vi har kombinerat 

semistrukturerade intervjuer med en visuell kortsortering. Vårt 

syfte med intervjuerna var att öppna upp för diskussion och ge de 

åtta respondenterna möjlighet att reflektera över deras 

uppfattningar om CSR-initiativen samt nyckelorden värde och 

förtroende. 

Slutsatser: I vår slutsats har vi kommit fram till att de olika initiativen skiljde 

sig åt och respondenterna hade även olika åsikter för samma 

initiativ. Filantropi gav högst förtroendekänsla till respondenterna, 

Sponsring gav medelhögt värde och förtroende och CRM det 

högsta värdet men lägre förtroende. Det höga förtroendet ansåg de 

flesta respondenter berodde på det icke-kommersiella syftet. 

Respondenterna upplevda högt värde när de själva fick vara med 

och engagera sig. 

 



 
 

 

Abstract: 
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Tutor:  Pia Lindell 

Title:  How does customers experience value and trust in CSR? 

 – a study about three different CSR-initiatives. 

Keywords:  CSR, Cause related marketing, philanthropy, sponsorship, value, 

trust and relationships.  

Problem:  How do CSR-initiatives; philanthropy, sponsorship and CRM 

affect value creating and trust among customers? 

Research objective: The purpose with this essay is to study consumers view and 

attitude to different CSR initiatives and identify the value and trust 

that they can benefit from.  

Method:  We have done a qualitive study where we have combined semi-

structured interviews with a Visual Card Sorting. Our purpose with 

the interviews was to enable a discussion and give the eight 

respondents possibility to reflect about their opinion about CSR 

initiatives combined with the keywords value and trust. 

Conclusions: Results showed that the attitude among the initiatives differed and 

the respondents had different opinions within the same initiatives. 

The most trustworthy CSR initiative was philanthropy, which most 

of the respondents believed depended on the non commercial 

purpose and gave them feelings of trust. Sponsorship resulted in a 

medium-high feeling of value and trust. Finally CRM resulted in 

the highest feeling of value among our respondents, but the lowest 

feeling of trust. High grade of trust depended on a non commercial 

purpose and the respondents perceived high value when they 

became involved in the CSR-initiative 
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1. Inledning 

 
Ett företag förväntas ha en roll som förmedlare av varor och tjänster som samhället behöver 

och vill ha, men det är även ett beroendeförhållande mellan företag och samhället för en stabil 

miljö och utbildad arbetskraft (Cannon, 1992). I och med globaliseringen, samt att företag 

växer i storlek och får allt större makt så har samhällets uppfattning om företagens roll 

utökats. Företagen förväntas matcha sin tillväxt med samhällets behov och utveckling 

(Lekunze, 2007). En orsak till den ökade uppmärksamhet rörande företagens samhällsansvar 

är de företagsskandaler som inträffade i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet. 

Skandalerna bidrog till att frågor rörande företagens samhällsansvar uppmärksammades allt 

mer av omgivningen. Det riktades kritik mot företagen och det debatterades om att de borde 

öka sitt ansvarstagande. Detta bidrog till att frågor om socialt ansvarstagande återigen kom 

upp på dagordningen, då företagen ville återdefiniera sin roll i samhället (Grafström, 

Göthberg & Windell, 2008). 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp med många definitioner, men som i 

huvudsak avser företagens samhällsansvar. CSR kan ses som en företagspolicy som innebär 

en social satsning i samhället för att tillfredsställa de behov som finns i den 

institutionaliserade miljön (Yuan-Shuh, 2010).  

 

Idéer om företagens sociala ansvar har fått en ökad utbredning i Europa under det senaste 

årtiondet (Windell, 2006). Hallvarsson & Halvarsson (2008) har genomfört en undersökning 

där resultatet visar att ungefär var tredje börsbolag i Sverige av totalt hundra stycken 

samarbetar med välgörenhetsorganisationer för att främja samhället. Även i USA har det en 

stor utsträckning, år 2005 skrev 80 procent av Fortune 500-företagen
1
 om sitt samhällsansvar 

på sina hemsidor (Bhattacharya & Sankar, 2004).  Konceptet och tillämpningen av CSR är i 

en process av ständig utveckling och det är osäkert var trenden är på väg (Sahlin-Andersson, 

2006 & Lekunze, 2007). 

De flesta individer har nog kommit i kontakt med någon form av CSR-arbete. Det finns olika 

metoder för företag att visa sitt samhällsansvar (Polonsky & Speed, 2001). Sponsring av 

idrottsklubbar, försäljning av ”Rosa bandet” samt direkt finansiering till 

                                                           
1
 Fortune 500 är en rankning av de 500 största aktiebolagen i USA.  
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välgörenhetsorganisationer som Rädda Barnen är bara några exempel på hur företag kan 

engagera sig och ta samhällsansvar. 

1.1 Problemdiskussion 

Det råder delade meningar om innebörden av CSR, trots att forskare försökt reda ut begreppet 

och att flera företag arbetar med detta i sina verksamheter. Av den anledningen finns det olika 

definitioner på begreppet CSR. Grunden ligger i att företag ska ta ett samhällsansvar och vilar 

på viljan av att vara goda samhällsmedborgare (Collins, 1994). En annan orsak till att företag 

tar samhällsansvar menar andra forskare är för att de ser det som en möjlighet att erhålla ett 

förtroende samt skapa ett positivt rykte hos kunder och intressenter (Yuan-Shuh, 2010). Detta 

rykte och förtroende från omgivningen är viktigt och underlättar för företag eftersom det råder 

stor konkurrens idag på företagsmarknaden i världen (Fombrun, 1996 i Yuan-Shuh, 2010). 

CSR kan av den anledningen också vara ett bra ansvar att ta eftersom det är ett sätt för företag 

att erhålla sitt rykte på (Yuan-Shuh, 2010). 

 

Som nämnts ovan finns det olika metoder att integrera samhällsansvar på och i denna studie 

kommer vi att utgå ifrån de tre vanligaste CSR-initiativen; filantropi, sponsring och Cause 

related marketing (CRM) (Polonsky & Jevon, 2009). Det finns belägg för att olika CSR-

initiativ bör ha olika påverkan på kunder (Polonsky & Jevon, 2009) och av den anledningen 

väljer vi att ta tillvara på möjligheten att studera metoderna var för sig och se hur de påverkar 

kunder. Nedan följer en förklaring på de tre vanligaste CSR-initiativen. 

 

Filantropi innebär att ett företag tar ett socialt ansvar, genom att bidra ekonomiskt eller 

materiellt till ett välgörande ändamål för att vara en god samhällsmedborgare (Polonsky & 

Speed, 2001). Detta är det som huvudsakligen avser företagens samhällsansvar (Yuan-Shuh, 

2010). Sponsring är en strategisk investering i en aktivitet i utbyte mot att få möjlighet att ta 

del av den kommersiella potentialen som är associerad till det sponsrade eventet (Gwinner & 

Bennet, 2008). Företag som väljer att ta samhällsansvar genom CRM strävar, likt sponsring, 

efter en kommersiell vinning. I denna process lovar företaget att donera en viss summa pengar 

till en organisation eller socialt sammanhang när kunder köper en produkt kopplad till detta 

ändamål (Nan & Heo, 2007). 

 

Då CSR kan ses som en metod för företag att vända sig till sina kunder och visa sin omtanke 

för sin omgivning, kan de också hjälpa sig själva att erhålla en mer berikad relation till sina 

kunder och intressenter (Bronn & Vrioni, 2001, Pivato, Misani & Tencati, 2008). 
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Som nämnts ovan kan företag arbete med CSR för att de ser det som en möjlighet att skapa ett 

förtroende (Yuan-Shuh, 2010). Förtroende är en viktig faktor i skapandet av goda relationer 

och kan uppstå när företag tillfredsställer de informella kraven från omgivningen (Lekunze, 

2007). Det innebär i sin tur att företag bör agera efter de normer som finns i omgivningen 

(Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009). Företag som arbetar med CSR skyddar och ökar 

kundernas förtroende, vilket är en stor konkurrensfördel för företagen på marknaden idag 

(Pivato, Mincani & Tincati, 2008). 

 

Att ha kunskap om vad som skapar värde för kunden är en tillgång för företag sett ur ett 

relationsperspektiv, då kundvärdet skapas av kunden i relation med leverantören (Grönroos, 

2004:2007). Grönroos (2004) menar att det totala upplevda värdet för kunden består av ett 

kärnvärde och ytterligare ett värde. Det ytterligare värdet är ett värde utöver, kärnvärdet som 

är själva produkten. För att skapa ett bra totalvärde för kunden krävs att företag har förståelse 

för kundens värdeskapande process. Ett exempel kan vara att kunder erhåller ett “ytterligare 

värde” av att företaget de handlar av arbetar miljövänligt. Om företag förstår sig på denna 

aspekt av kunders värdeskapande process kan produkter, tjänster, information och andra delar 

av relationsprocessen utvecklas på rätt sätt och vara tillfredsställande för kunden där ett värde 

skapas. Eftersom alla individer är olika anses värde som någonting subjektivt och variabelt 

(Green & Peloza, 2011, Consumer and Organizational behaviour, 2009). 

 

Som nämnts ovan menar forskare att en anledning till att företag arbetar med CSR, förutom 

att de tar samhällsansvar och svarar på kunders behov och efterfrågan, är att de också kan se 

det som en möjlighet att skapa förtroende hos kunden (Yuan-Shuh, 2010). Att lära känna sina 

kunders behov och önskemål är även ett sätt för företagen att kunna ge ett ökat värde, utöver 

de tekniska lösningarna som ingår i varor, industriell utrustning och tjänster till kunderna 

(Grönroos, 2007). För att kunder ska stötta ett CSR-initiativ måste de få ut ett värde av det 

och forskare menar att det som är av betydelse för kunden är hur CSR-initiativen är utformade 

samt vilken baktanken med initiativet (Barone, Miyazaki & Taylor, 2000). CSR har mer och 

mer blivit en metod för företagen att vända sig till kunder på och visa sin omtanke för 

samhället. Detta är även ett sätt för företagen att få en mer berikad relation till sina kunder på 

(Bronn & Vrioni, 2001). En viktig faktor i skapandet av goda relationer är förtroende 

(Lekunze, 2007) och stort fokus i relationsperspektivet ligger på de processer som är 

värdeskapande (Grönroos, 2007).  
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Bhattacharya & Sankar (2004) menar att det finns en brist på kunskap på vilka effekter CSR 

har på kunders attityder. CSR går enligt teoretiker även att dela in efter flera olika initiativ 

(Polonsky & Speed, 2001) och forskare menar att det finns belägg för att CSR-initiativen 

troligen kan ha olika påverkan på kunder (Polonsky & Jevon, 2009). Under vår förstudie 

kunde vi se att forskare inom detta ämnesområde inte gjort skillnader på dessa i deras studier.  

Vi såg ett teoretiskt glapp gällande hur de olika initiativen kan påverka kunders upplevda 

värde och förtroende och vi vill kunna ge ett bidrag till detta. Därför finner vi det intressant att 

studera kunders uppfattningar av de tre initiativen och deras attityder till företag som arbetar 

med sådana. Med uppfattning syftar vi på vad respondenterna tycker om någonting eller anser 

är sant eller falskt (Saunders et. al, 2009). Attityder å andra sidan kan ses som en inställning 

eller ett förhållningssätt (Ne.se). 

1.2 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte är att bidra till en utveckling av teorin av hur de olika CSR-initiativen påverkar 

kunders värde och förtroende. För att generera denna kunskap behöver vi studera 

uppfattningarna och attityderna hos våra respondenter kring CSR-initiativen. 

 

För att uppfylla syftet har vi valt att lyfta fram följande problemformulering: 

 Hur påverkar CSR-initiativen: filantropi, sponsring och CRM kunders upplevda värde 

och förtroende till företag? 

1.3 Avgränsning 
Studien kommer att avgränsas till en undersökning av individer som uttalar sig i intervjuerna i 

egenskap av att de är kunder på den svenska marknaden. 

 

Den teoretiska avgränsningen i studien är att vi har valt att dela in CSR i de vanligaste 

initiativen; filantropi, sponsring och CRM. I empirin kommer vi att använda tre olika företags 

CSR-initiativ som exempel. Vårt Syfte är att jämföra dessa tre initiativ med varandra då de 

skiljer sig åt på flera sätt. Motivet till denna typ av avgränsning är att olika initiativ av CSR 

bör ha olika påverkan på kunder (Polonsky & Jevon, 2009). Därför har vi liksom tidigare 

forskare, Polonsky och Jevon (2009) samt Yuan- Shuh (2010) valt att utgå från denna 

uppdelning i vår studie.  
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2. Teoretisk referensram 
Utifrån studiens syfte kommer vi i följande avsnitt presentera teori kring CSR, relationer samt 

förtroende och värdeskapande. Inledningsvis presenterar vi begreppet CSR för att sedan gå in 

på djupet i ämnet och beskriva de tre olika CSR-initiativen; filantropi, sponsring och CRM. 

CSR kan ses som en möjlighet att skapa förtroende vilket i sin tur är en viktig faktor i 

skapandet av goda relationer (Lekunze, 2007). Stor fokus i relationsperspektivet ligger på de 

processer som är värdeskapande (Grönroos, 2007). Med detta i åtanke kommer vi, utöver 

våra nyckelbegrepp värde och förtroende, även att presentera teori kring relationer och 

relationsprocessen.  

2.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

 

”Corporate social responsibility” eller som det många gånger uttrycks på svenska ”företagens 

samhällsansvar” omfattas av en mängd definitioner som täcker en vidd av miljömässiga, 

sociala och etiska ansvarstaganden (Grafström, Göthberg & Windell, 2008, Lekunze, 2007, 

Carroll, 1999). Konceptet och tillämpningen av CSR är i en process av ständig utveckling och 

det är osäkert var trenden är på väg (Sahlin-Andersson, 2006, Lekunze, 2007). EU-

kommissionens definition av CSR används oftast som en utgångspunkt och har bearbetats 

fram i kommissionens arbete med frågor kring företagens samhällsansvar sedan 

millennieskiftet (Grafström et al. 2008). 

EU-kommissionens (2001) definition av CSR är: 

”.. a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their 

business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis” 

(sid. 4). 

Med detta menas att CSR är ett koncept där företag frivilligt integrerar ett socialt och 

miljömässigt hänsynstagande i sin företagsverksamhet och i sin samverkan med intressenter 

(EU-kommissionen, 2001). Företagen som tar detta ansvar bidrar i förlängningen med att öka 

standarden på social utveckling, miljöskydd och respekt för mänskliga rättigheter (Grafström 

et al. 2008). 

2.2 Varför CSR? 

CSR har delvis utvecklats som en respons till omgivningen då det syftar till att tillfredsställa 

och svara på sociala behov som finns i de olika segmenten som företag verkar inom 
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(Angelidis & Ibrahim, 1993). CSR kan, förutom att tillfredsställa de behov som finns i 

samhället, även syfta till att svara för kundernas förväntningar på företagen. Att visa omtanke 

och en vilja att vara med och påverka samhället på rätt sätt, är ett sätt för företag att få 

positiva utvärderingar från omgivningen, och det skapar också ”word-of-mouth”-rykte som 

får fler och fler kunder medvetna om vad företagen gör (Green & Peloza, 2011). Kunder 

efterfrågar alltmer information och trygghet där deras bredare intressen så som miljö- och 

social hänsyn räknas in. Företag i sin tur är alltmer känsliga för denna ”informella efterfråga” 

för att behålla redan existerande men även för att attrahera nya kunder (EU-kommissionen, 

2001). Ett företags förmåga att hantera den ”informella efterfrågan” från omgivningen, det 

vill säga det som är utöver kraven på lönsamhet samt formella skyldigheter, är av yttersta vikt 

för deras framgång (Lekunze, 2007). Magnusson och Noren (2003) menar även att det går att 

göra anspråk på att CSR kan vara avgörande för ett företags överlevnad. Med andra ord anses 

det inte längre tillräckligt att företag endast tillhandahåller bra produkter och tjänster utan de 

bör även engagera sig i olika CSR-initiativ (Green & Peloza, 2011, Lekunze, 2007). Både 

kunder, leverantörer, anställda och investerare är intresserade av att göra affärer med företag 

de litar på och som tar ett socialt ansvar. Även de icke-vinstdrivande organisationerna kan 

vara intresserade av att arbeta med dessa typer av företag för att de är intresserade av samma 

mål (Werther & Chandler, 2006). Dessa sätt att implementera på kan framkalla olika 

uppfattningar om företaget och olika beteendeintentioner hos kunderna (Yuan-shuh, 2010). 

Tidigare forskning visar att CSR bildas för att stärka konkurrensen om uppmärksamhet, 

resurser och legitimitet (Sahlin-Andersson, 2006). 

2.3 Tre olika CSR-initiativ 
Det finns olika metoder för att integrera socialt ansvarstagande på och nedan kommer vi 

presentera tre initiativ; filantropi, sponsring och CRM. Denna uppdelning gjorde även 

ekonomiforskarna Polonsky och Speed (2001) samt Yuan-Shuh (2010) i sina studier kring 

CSR.  

2.3.1 Filantropi 

Det traditionella konceptet i företagsfilantropi grundar sig i handlingar som är osjälviska och 

som innebär att ett företag ger ett bidrag i form av pengar eller service utan att de har någon 

förväntning på avkastning. Nedan följer en definition av filantropi: 

”returning or investing a share of the company´s profit into the community” 

(Mescon & Tilson, 1987, sid. 49) 
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Med detta menas att ett företag donerar kapital till ett speciellt ändamål för att de önskar vara 

en god samhällsmedborgare, utan att det ska generera en vinst eller association till ändamålet. 

I filantropi är kunder inte medverkande i initiativen (Polonsky & Speed, 2001, Collins, 1994). 

I ren form går det att säga att filantropi inte har någon påverkan på kunders attityder eller 

köpbeteende, då det inte skapas några associationer till företaget (Polonsky & Speed, 2001). 

En del tidigare forskning har, trots att företag inte förväntar sig någonting av filantropi, visat 

sig ha en positiv inverkan på kunders inställningar och företagets image (Yuan-Shu, 2010). 

CSR i form av filantropi eller donering har använts sedan 1800-talet, men i dagens 

konkurrenskraftiga marknad kan osjälviska intentioner ensamma inte längre rättfärdiga 

välgörenhetsbidrag och utgifter relaterade till filantropiska aktiviteter. Empiriska studier visar 

att ju mer ett företag bidrar till social välfärd desto bättre rykte får dem (Bronn & Vrioni, 

2001). 

 

2.3.2 Sponsring 

Det finns en mängd definitioner på sponsring, men det känns framförallt igen som en 

kommersiell aktivitet (Polonsky & Speed, 2001). CSR-initiativet identifieras som en 

strategisk investering, ekonomiskt eller materiellt, i en aktivitet. Detta görs för att få möjlighet 

att utnyttja den kommersiella potentialen som är associerad till det sponsrade eventet 

(Gwinner & Bennet, 2008). Nationalencyklopedins definition av sponsring: 

”att t.ex. ett företag eller en person åtar sig att bekosta eller på annat sätt ansvara för viss 

verksamhet och som utbyte får möjlighet att göra reklam eller PR i någon form” (Ne.se) 

Sponsring kan ses som en viktig del i ett företags marknadsföringsaktiviteter (Polonsky & 

Speed, 2001) och kan motverka negativ publicitet samt öka kunders igenkännande av 

företaget och dess produkter (Meenaghan, 1991). 

2.3.3 Cause related Marketing (CRM)  

Cause related marketing (CRM) innebär att ett företag lovar att donera ett bestämt belopp till 

en ideell organisation eller till ett socialt sammanhang när kunder köper företagets produkter 

eller tjänster som är kopplade till det specifika ändamålet (Nan & Heo, 2007). Därmed är det 

specifika målet med alla CRM-initiativ att generera försäljning. Donationsbeloppet är 

variabelt och det beror på hur många transaktioner som görs (Polonsky & Speed, 2001). CRM 

kan ses som en process av implementerade marknadsföringsaktiviteter som genererar bidrag 

till en utsedd icke-vinstdrivande satsning. I denna process deltar även kunderna till intäkterna 

genom att till exempel köpa en viss produkt eller tjänst (Mullen, 1997). 
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CRM fick en framträdande plats 1983 då American Express (AMEX) tog initiativet att länka 

sin kortförsäljning med sin finansiella support till att reparera Frihetsgudinnan (Polonsky & 

Speed, 2001). Idag karaktäriseras marknaden av en mängd produkter inom samma kategorier 

och med liknande pris och service. För att stå ut i konkurrensen använder sig många företag 

av CRM som ett kommunikationsverktyg. Poängen är att attrahera kunder som är villiga att 

göra skillnad i samhället genom deras köp, vilket i sin tur kan påverka kundernas attityder. 

Förändringen på företagets image, på grund av CRM-initiativ, beror till stor del på hur kunder 

uppfattar anledningen till att företag tar ansvar genom CRM, samt till vilken omfattning de 

hjälper välgörande ändamålet (Bronn & Vrioni, 2001). Antalet skeptiker till CRM ökar dock 

då de tvivlar på vad syftet verkligen är, vilket i sin tur kan leda till en negativ påverkan på 

kunders köpbeslut och attityd. Det är därför viktigt att företag har full förståelse för kunders 

kunskap om CRM och deras nivå av skepticism innan de använder sig av denna 

marknadsföringsteknik (Bronn & Vrioni, 2001). CRM är liksom sponsring kommersiellt 

motiverat och involverar att det givande företaget förvärvar och utnyttjar rätten att bli 

associerad med mottagaren (Polonsky & Speed, 2001).  

2.3.4 Sammanfattning av de tre initiativen 

Tabellen nedan visar nyckelfunktioner i de olika CSR-initiativen; filantropi, sponsring och 

CRM. I tabellen går det att urskilja likheter och skillnader mellan dessa initiativ. 

 

Källa: Polonsky, J. & Speed, R. 2001. “Linking sponsorship and cause related marketing: complementarities 

and conflicts”. European Journal of marketing, vol. 35, no. 11/12, pp. 1361-1385. 

Tabell 1. Nyckelfunktioner i alternativa finansieringsmekanismer.  
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2.4 Relationer 

CSR har mer och mer blivit en metod för företag att vända sig till kunder på och visa sin 

omtanke för samhället och omgivningen. Genom att agera så hjälper företag sig själva i rätt 

riktning för att få en mer berikad relation till sina kunder och intressenter (Bronn & Vrioni, 

2001). Forskarna understryker att CSR är ett sätt för företag att skapa bättre relationer med 

olika intressenter (Pivato, Misani & Tencati, 2008). Vi människor är omgivna av relationer i 

allt vi gör och det är en del av vår natur. Familj, vänner, grannar, släkt, föreningsliv och arbete 

är bara några exempel på relationer i vardagen. 

Grundläggande egenskaper för alla relationer kan sägas vara samarbete, men det 

argumenteras även för att makt, engagemang och förtroende är viktiga faktorer till goda 

relationer (Gummesson, 2000). I en studie av Gwinner, Gremler och Bitner (1998) kunde de 

identifiera tre fördelar som kunden kan få ur en relation. Den första och viktigaste enligt 

kunder var förtroende och minskad osäkerhet. Även de två andra faktorerna är viktiga så som 

sociala fördelar som kan innebära att konsumenten blir bekant med personalen samt särskilda 

förmåner som innebär specialpriser. Relationsskapande ses i sin tur som en viktig del i ett 

företags marknadsföringsaktiviteter (Gummesson, 2000).  

 

En viktig del för relationsmarknadsföringens strategi är att företagen lär känna sina kunders 

långsiktiga behov och önskemål bättre för att kunna ge ett ökat värde utöver de tekniska 

lösningarna som ingår i varor, industriell utrustning och tjänster (Grönroos, 2007). Sett ur 

relationsperspektivet skapas inte värdet i förväg utan ”kundvärdet skapas av kunden i 

relationen, delvis i samspelet mellan kunden och leverantören” (Grönroos, 2007 sid. 36). I 

detta perspektiv ligger fokus på de processer som är värdeskapande och där kunden upplever 

ett värde som växer fram (Grönroos, 2007). ”Värdeskapande är den process genom vilken 

kunden uppfyller sina egna mål” (Storbacka & Lehtinen, 2000 sid. 14). Grönroos (2007) 

använder följande beskrivning av relationer: 

 

”En relation har vuxit fram när kunden anser att kund och leverantör/tjänsteföretag tänker 

på samma sätt” (sid 46). 

Storbacka & Lehtinen (2000) menar att en relation bygger på en attityd som inte bara visas i 

kundens köpbeteende, utan han eller hon måste ha en känslomässig och mental förbindelse 

med relationen och relationspartnern. På det sättet är CSR ett innovativt och ett mindre 

imiterbart sätt för att stärka kundrelationer (Sen & Bhattacharya, 2004). 
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2.4.1 Relationer och Engagemang 

En relation mellan köpare och säljare innebär både fördelar och nackdelar. Nackdelarna kan 

vara till exempel ökade kostnader medan fördelarna kan vara att osäkerhetsrisken minskar 

samt att det ger en social tillfredsställelse mellan kund och företag (Dwyer, Schurr & Ho, 

1987). Som nämnts ovan är engagemang en viktig faktor i goda relationer (Gummesson, 

2000). Relationer utvecklas genom fem generella faser; uppmärksamhet, utforskning, 

expansion, engagemang samt upplösning. Varje fas representerar en betydande övergång i hur 

parterna betraktar varandra (Dwyer et. al, 1987). I denna studie är det väsentligt att lyfta fram 

engagemanget då en del CSR-initiativ kräver att kunden är med och engagerar sig i initiativet. 

Engagemang är den fas där parterna upplever en tillfredsställelse från relationen (Dwyer et. al, 

1987) och innebär att en av parterna i en relation är motiverad att, i någon utsträckning, göra 

affärer med den andra parten. Engagemang kan även vara en vilja att upprätthålla en relation 

(Moorman, Zaltman & Deshpandé, 1992). En kund kan känna engagemang till ett företag om 

det kan erbjuda lösningar som stödjer kundens värdeskapande process samt att det har visat 

sig vara pålitliga tidigare (Grönroos, 2007).  

2.5 Värdeskapande 

På det vetenskapliga området så har forskare inte lyckats mäta det värde som är av intresse för 

både kunden och företaget. Det man utgår ifrån är att värdena är variabla, vilket innebär att 

det beteende kunden visar upp är beroende av det värde som själva CSR-initiativen faktiskt 

ger (Green & Peloza, 2011). 

Grönroos (2004) förklarar värde genom ekvationen: 

Kunders upplevda värde = Kärnvärde +/- Ytterligare värde 

Med detta menar han att det totala värdet som upplevs hos kunden är beroende av kärnvärdet 

och det ytterligare värdet. Det ytterligare värdet behöver nödvändigtvis inte vara positivt, det 

kan också påverka det totala upplevda värdet negativt för kunden (Grönroos, 2004). 

Kundvärde går också att definiera som förhållandet mellan kundernas upplevda nytta; 

ekonomisk, funktionell och psykologisk samt de resurser; tid, finansiellt, satsning och 

emotionellt, som används för att erhålla dessa fördelar. Ett upplevt värde kan både vara 

relativt och subjektivt (Consumer and organisational behaviour, 2009). Grönroos (2007) 

poängterar också att detta är en viktig del för relationsmarknadsföringens strategi, att 

företagen lär känna sina kunders långsiktiga behov och önskemål bättre för att kunna ge ett 

ökat värde utöver de tekniska lösningarna som ingår i varor, industriell utrustning och tjänster. 
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Det räcker inte bara med att konkurrera med kärnprodukten, utan den ska ses som en del i det 

totala tjänsteerbjudandet. 

”Värdeskapande är den process genom vilken kunden uppfyller sina egna mål” 

(Storbacka & Lehtinen, 2000 sid. 14). 

Kunder har särskilda behov, men det är också en process där kunderna tillfredsställer 

behoven. Därmed är det inte tillräckligt att förstå kundernas behov utan det krävs också att 

företagen måste veta hur kunderna strävar efter att uppnå de resultat som krävs för att uppfylla 

dessa behov. Detta benämner Grönroos (2000) som kundens värdegenererande process och 

han menar även att det är ”värdesystemet” som guidar denna process. Exempel på sådana 

värden kan vara intresse av att bevara regnskogen, återvinningsarbete och att erhålla 

tillverkningsprocesser som minimerar risker för skadliga effekter. Om företag inte förstår sig 

på aspekten av kunders värdeskapande process kan produkter, tjänster, information och andra 

delar av relationsprocessen leda till att de inte utvecklas på rätt och tillfredsställande sätt. Det 

kan i sin tur leda till att värde för kunden inte skapas (Grönroos, 2004).  

 

Den huvudsakliga uppgiften för företag är att producera varor och tjänster som samhället 

behöver och vill ha, samtidigt som det är ett beroendeförhållande mellan företag och 

samhället för en stabil miljö och utbildad arbetskraft (Cannon, 1992). Ett sätt för företag att ta 

ansvar i samhället är att arbeta med CSR (Grönroos, 2011). För att kunder ska stötta ett CSR-

initiativ måste de få ut ett värde av dessa och därför spelar det ingen roll hur många initiativ 

varje företag ägnar sig åt, utan snarare hur de är utformade samt vilken baktanke som ligger 

till grund för dessa som påverkar kunders attityder (Barone, Miyazaki & Taylor, 2000).  

 

En generell uppfattning av värdeskapande är att det kan ses som kunders eget värdeskapande 

under den tid de använder en produkt eller tjänst. Kunden är i teorin sedd som den som skapar 

värde från sina tillgångar, produkter och tjänster som de har införskaffat (Grönroos, 2011). 

Vargo & Lusch (2004:2008) menar att kunden och företaget tillsammans kan ses som 

medskapare av detta värde. Att kunden skulle vara en medskapare av värde innebär att den 

engagerar sig själv i företagets arbete och processer. Värde och värdeskapande är därför 

viktiga aspekter och grundstenar inom marknadsföring. Gummesson (2000) har observerat att 

alla sorters tillgångar för kunden, används i ett syfte för att framställa service i ett företag som 

skapar ett värde för den. Detta värde har meningen att kunderna ska känna sig bättre efter ett 

köp än de gjorde innan, eftersom de blivit assisterade i köpprocessen av företaget (Grönroos 

2008). Det ultimata målet för företag är att stötta värdeskapandet för kunder och samtidigt 
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möjliggöra värdeskapandet för dem själva, där servicen blir en förmedlande faktor i processen 

(Grönroos & Ravald, 2009). 

 

2.6 Förtroende 

En viktig del i relationsmarknadsföring är enligt Grönroos (2007) förtroendet mellan de olika 

parterna i relationen. Det finns olika definitioner på förtroende, men för att förenkla begreppet 

kan det beskrivas som att part A (i detta fall kunden) förväntar sig att part B (i detta fall 

företaget) ska handla på ett förutsägbart sätt i en viss situation. Om part B reagerar på ett 

annat sätt leder det till att part A känner sig mer negativt drabbad än den annars skulle ha gjort 

(Grönroos, 2007). Förväntningarna på företagets handlingar är associerade med deras tidigare 

nivåer av kompetens, ärlighet, ”goodwill” från företaget, men också med deras icke 

gynnsamma beteende (tolkning av Pivato et al. 2008). 

Det tar alltid tid att få förtroende för någon, speciellt vid avsaknad av kännedom till den andra 

parten. Att någon tar en risk behöver nödvändigtvis inte betyda att denne litar på den andra 

parten. Effekten av att lita på någon annan växer ur en relation, och när relationen mognar 

ökar självförtroendet att forma en positiv förväntan på den andra parten (Consumer and 

organizational behaviour, 2009). 

För att företag ska få förtroende av omgivningen måste de förutom att följa de lagar och regler 

som gäller, även följa de informella kraven som finns på dem. Detta innebär att de måste 

agera i samklang med de normer som finns i omgivningen (Borglund, De Geer & 

Hallvarsson, 2009). Ett sätt för företag att svara på dessa informella krav är att arbeta med 

CSR-initiativ (Lekunze, 2007). Företag som tar detta ansvar skyddar och ökar förtroendet, 

vilket är en stor konkurrensfördel på marknaden idag (Pivato, Mincani & Tincati, 2008). 

Förtroende kan bero på tidigare erfarenheter från relationer, lagar, regler, sociala normer samt 

personlighetsfaktorer (Johnson & Grayson, 1996 i Grönroos, 2007). Grönroos (2008) menar 

att förtroende utgör, i en relation, en slags försäkring mot framtida risker och oväntade 

handlingar. Tidigare litteraturen förutsätter att förtroende, när det förekommer, kan motsvara 

en kunds intention att handla (Pivato et al. 2008). 

2.7 Sammanfattning av teorin 
För att knyta ihop säcken vill vi slutligen diskutera relationen mellan våra nyckelbegrepp i 

studien; relation, värde samt förtroende. Alla begrepp har en enskild mening samtidigt som de 

påverkar varandra. Förtroende och värde är enskilda begrepp som en individ kan uppleva. 
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CSR är ett koncept med många definitioner men grundtanken ligger i att företag tar ett 

samhällsansvar (Yuan-Shuh, 2010) och agerar som respons till samhället och den efterfrågan 

som finns. CSR har i större utsträckning blivit en metod för företag att vända sig till kunder 

och visa sin omtanke för samhället och omgivningen. Genom att agera så kan företag hjälpa 

sig själva i rätt riktning att få en mer berikad relation till sina kunder och intressenter (Bronn 

& Vrioni, 2001, Pivato, Misani & Tencati, 2008). En relation sägs växa fram när kunder anser 

att leverantör/företag tänker på samma sätt som dem själva (Grönroos, 2007). En viktig del 

för relationsmarknadsföringens strategi är att företagen lär känna sina kunders långsiktiga 

behov och önskemål bättre, för att kunna ge ett ökat värde utöver de tekniska lösningarna som 

ingår i varor, industriell utrustning och tjänster (Grönroos, 2007). 

Företag som är relationsinriktade skapar, i relationen tillsammans med kunden, ett värde 

(Grönroos, 2007). Kunder har särskilda behov och det är också en process där kunderna 

tillfredsställer behoven. Därmed är det viktigt för företag att veta och förstå hur kunderna 

strävar efter att uppnå det resultat som krävs för att uppfylla dessa behov. Detta benämner 

Grönroos (2000) som kundens värdegenererande process och han menar att det är 

”värdesystemet” som guidar processen. Exempel på sådana värden kan vara intresse av att 

bevara regnskogen och återvinningsarbete (Grönroos, 2004). Genom att arbeta med sådana 

CSR-initiativ visar företag att de förstår sig på kunders värdeskapande process. 

En viktig egenskap i relationer är förtroende (Gummesson, 2000). Grönroos (2008) menar att 

förtroende utgör en slags försäkring mot framtida risker och oväntade handlingar. För att 

erhålla ett ökat förtroende är en viktig aspekt att företagen uppmärskammar kundernas 

intresseområden för att tillgodose den informella efterfrågan som finns i samhället 

(Gummesson, 2000, Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009 ). Ett sätt för företag att svara på 

denna informella efterfråga är att låta CSR bli en del av företagsverksamheten (Lekunze, 

2007). Företag som arbetar med CSR skyddar och ökar förtroendet, vilket är en stor 

konkurrensfördel för företagen på marknaden idag (Pivato, Mincani & Tincati, 2008). 
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3. Metod 
I följande avsnitt kommer vi att beskriva studiens tillvägagångssätt och vilka metoder vi 

använt i den empiriska undersökningen. Vidare kommer vi även att förklara val av ämne, 

respondenter och teori.   

3.1 Val av ämne 

Vårt intresse för CSR har alltid funnits där, men vår problemfråga uppstod först under 

förstudien då vi gjorde en grundligare undersökning över vad som skrivits om CSR i 

vetenskapliga artiklar. Då CSR enligt teoretiker går att dela in efter flera metoder (Polonsky & 

Speed, 2001) uppstod vårt intresse att se närmare på de tre vanligaste CSR-initiativen; 

filantropi, sponsring och CRM. I vår förstudie fann vi ett teoretiskt glapp gällande hur de 

olika CSR-initiativen kan påverka kunders upplevda värde och förtroende till företag. Detta 

glapp är anledningen till studiens syfte.  

3.2 Forskningsfilosofi 

Forskningsfilosofi berör den komplexa frågan om vad som är verklighet och vad som inte är 

det. Det behandlar ämnet om vad vi människor ser som sanning, men som ur en annan 

människas perspektiv inte nödvändigtvis behöver vara det.  Vi människor ser saker från olika 

perspektiv och betydelsen av någonting handlar om i vilket sammanhang det uppträder. 

Människor uppfattar verkligheten på sina egna sätt och gör egna tolkningar av den (Tebelius, 

1987). Vi är i vår studie intresserade av att studera människors sätt att tolka, tänka, handla 

samt deras förståelse kring de olika CSR-initiativen under intervjuprocessen. Denna filosofi 

innebär att vi studerar det som människan ser som sin egen verklighet. Detta kan liknas vid 

den process där forskare ser till helheten, där människor får förståelse för varandra och deras 

subjektiva uppfattningar (Tebelius, 1987). Denna studie består i stor grad av våra 

respondenters subjektiva tankar, attityder och uppfattningar kring de olika initiativen och 

företag som tar detta ansvar.  

 

Vi vill nå kunskap genom att se till helheten och de detaljer som ingår i den, som täcker in 

förståelsen för hur kunder resonerar kring det vi undersöker i denna studie. Vi vill inte 

använda oss av reduktion av vår kunskap och vi förutsätter därför att vi behöver diskutera och 

involvera så många detaljer som möjligt i vår empiri, för att slutsatsen ska bli så välgrundad 

som möjligt. Vi vill undersöka kunders uppfattning om olika CSR-initiativ samt deras 

attityder till företag som arbetar med det. Detta går i linje med den forskningsfilosofi som 

Tebelius (1987) beskriver och som består av att man tolkar och förstår människor och når 
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kunskap genom detta. 

3.3 Att undersöka individers attityder  

I denna studie vill vi få en förståelse för kunders uppfattning till de tre CSR-initiativen och 

deras attityd gentemot företag som arbetar med sådana. Dessa begrepp vill vi återigen ge en 

förklaring på för att det ska framgå tydligt hur vi ser på innebörden av dem. 

 

Med uppfattning syftar vi på hur respondenterna tycker om någonting, vad de anser eller tror 

är sant eller falskt (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Attityder å andra sidan kan ses som 

en inställning eller ett förhållningssätt (Ne.se). I vår empiri undersöker vi respondenternas 

uppfattningar om de olika CSR-initiativen samt deras attityder till företagen som arbetar med 

dessa. 

3.4 Forskningsstrategi 

För att uppfylla syftet i uppsatsen behöver vi få förståelse för kunders uppfattning om de olika 

CSR-initiativen samt deras attityder till företag som arbetar med dessa. Den metod som ger 

oss möjlighet till att utföra detta är den kvalitativa. Kvalitativ forskning innebär att 

tyngdpunkten ligger på orden, och inte på kvantitativa mått som siffror. Den kvalitativa 

forskningsmetoden ger utrymme för djupare förståelse för individers beteende och attityder än 

vid kvantitativ forskning, vilket är syftet i vår studie. Att forska kvalitativt innebär även att 

den empiriska insamlingen blir mer djupgående (Bryman & Bell, 2005) och vår empiriska 

undersökning har legat till grund för att vi ska kunna få en djupare förståelse för våra 

respondenters beteende och attityder. 

3.5 Forskningsansats 

I denna studie ämnar vi att besvara vår problemfråga med hänsyn till det teoretiska glapp, hur 

olika CSR-initiativ kan påverka kunders värde och förtroende, vi fann i förstudien. Med vår 

empiriska insamling, som utgörs av intervjuer med respondenter, vill vi få en förståelse för 

hur de upplever ett värde och förtroende, som ett resultat av CSR.  

 

Förtroende är en viktig faktor i skapandet av goda relationer (Lekunze, 2007) och stort fokus i 

relationsperspektivet ligger på de processer som är värdeskapande (Grönroos, 2007). Med 

detta i åtanke kommer vi även diskutera kring hur respondenternas upplevda värde och 

förtroende, utifrån de olika CSR-initiativen, kan påverka relationer mellan kund och företag. 

 

När man forskar finns det olika sätt att gå tillväga på när syftet är att frambringa kunskap om 
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samhället, organisationer och det mänskliga beteendet (Bryman & Bell, 2005). Vi har utgått 

från vår teoretiska referensram för att kunna samla in empiri för att generera förståelse för 

kunders uppfattning och attityder kring de tre olika CSR-initiativen i studien. Från teorin 

identifieras centrala begrepp; relationer, förtroende och värde som är viktiga när vi ska 

studera kunders uppfattningar och attityder. Vi studerar uppfattningarna och attityderna för att 

vi ämnar undersöka hur olika CSR-initiativ påverkar kunders värde och förtroende. Dessa två 

nyckelbegrepp från teorin är i sin tur viktiga delar i relationer och relationskapande.  

 

Vi har med hjälp av teorin tolkat och analyserat empirin utifrån vår frågeställning och vårt 

syfte.  Genom att kombinera två metoder i den empiriska undersökningen, Visual Card 

Sorting Method och semistrukturerad intervju i den kvalitativa forskningen, har vi gett 

respondenten möjlighet att identifiera sina uppfattningar och attityder. 

3.6 Datainsamlingsmetod 

Större delen av studien består av teorier inom det vetenskapliga forskningsområdet och utgör 

våra sekundärkällor. Detta har legat till grund för vår teoretiska referensram. Det teoretiska 

materialet i form av sekundärkällor är material som samlats in i syfte för en annan studie eller 

sammanhang (Saunders et. al, 2009), men som vi har haft möjlighet att använda oss av i vår 

teoretiska referensram.  

I vår datainsamling av vetenskapliga artiklar har vi använt oss av databaserna elin@örebro 

och Libris, Uppsala Universitet. Sökord som vi har tillämpat för att få relevanta träffar har 

varit: ”CSR i företag”, ”CSR”, ”filantropi”, ”CRM”, ”Sponsring”, ”Hur skapar företag värde 

för kunder”, ”Customer values”, ”Creating relationships in corporations”, ”Customer 

relationships”, ”Relationships marketing” etcetera.   

Det centrala för vår datainsamling till den empiriska delen är att ge respondenterna exempel 

på tre olika initiativ i tre olika företag. Detta utgör våra sekundärdata, det vill säga fakta från 

företagens hemsidor. Anledningen till att dessa fakta är sekundära beror på att de är 

oberoende av vår studie som genomförs (Saunders et. al, 2009). Våra primärdata finns även i 

avsnittet om empiri och utgörs av intervjuer med respondenterna, då våra intervjufrågor är 

baserade på teoretiska ramverket. 

3.7 Urval 

3.7.1 Val av teoretisk referensram 

Vårt val av teori kan motiveras med studiens syfte och problemformulering. Vår teoretiska 

referensram består av vetenskapliga artiklar, av både ny och äldre karaktär som berör CSR 
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och relationen mellan företag och kunder samt förtroende och värdeskapande. Som 

komplement till detta har vi även använt oss av tryckta källor från klassiska författare och 

forskare inom marknadsföringsområdet. Tillsammans anser vi att det kan beskriva vår teori 

grundligt för läsaren och samtidigt bidra med nya vinklingar på ämnet genom aktualiteten 

som de vetenskapliga artiklarna bidrar med (Saunders et. al, 2009). 

All teori som har sökts fram och haft aktualitet för denna studie, har vi läst och sammanfattat. 

Av detta urval har vi strategiskt valt ut de författare och teorier som vi anser har hög relevans 

till det ämne vi avser att undersöka, för att öka vår egen förståelse men även läsarnas.  

3.7.2 Val av initiativ 

Vi har valt att låta empirin i studien innehålla tre olika företag som arbetar med tre olika 

varianter av CSR initiativ. Tre exempel av initiativ presenterades och användes som underlag 

i intervjuerna med respondenterna. Företagen vi har använt oss av är tre medelstora svenska 

företag, som är verksamma inom tre olika branscher. Initiativen som vi har valt att presentera 

har en råd tråd, det vill säga hälsa. Detta val gjorde vi för att vi vill se till själva initiativen 

som det intressanta, och inte företagen i sig. Dock är vi medvetna om att våra val av initiativ i 

de olika företagen kan påverka respondenternas svar. Alla våra exempel av initiativ är 

samhällsansvar som syftar till att förbättra människors hälsa, vilket borde kunna påverka 

respondenternas attityder beroende på intresse, tidigare erfarenheter samt även sympati. Vi är 

medvetna om att våra exempel inte kan representera alla typer av CRM, sponsring samt 

filantropi. I och med vårt val av metod fick vi möjlighet att ställa följdfrågor samt diskutera 

mer öppet med respondenterna. Detta gjorde det möjligt för oss att styra intervjun och lägga 

mer fokus på det som skiljer och karaktäriserar de olika CSR-initiativen och inte fokusera på 

syftet med hälsa bakom initiativen. Då även respondenterna var medvetna om att vi 

presenterade olika exempel av initiativ, bidrog det i sin tur till att respondenterna gjorde 

skillnad när de uttalade sig om syftet bakom initiativen samt när de diskuterade kring de olika 

faktorerna med initiativen; filantropi, sponsring samt CRM. 

 

Det första initiativet är filantropiskt och handlar om att företaget donerar pengar och resurser 

till sin arbetskraft och deras familjer i Zambia. Detta gör dem för att motverka att 

arbetskraften hotas av HIV. Det andra initiativet går ut på att företaget sponsrar Blodomloppet 

anordnat av Blodcentralen. Detta går ut på att uppmärksamma människor av vikten att ge blod 

samt visa sitt engagemang och stöd. Det tredje initiativet är CRM där företaget syftar till att 

generera en försäljning som stödjer Rosa Bandet. De företag vi utgick ifrån är aktiva med 

initiativ som sker löpande. 
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Vid genomförandet av intervjun ville vi inte nämna vilka företagen var vid namn. Orsaken till 

detta är för att vi i högsta grad inte ville att respondenternas reflektioner kring sina attityder 

påverkades av dåliga erfarenheter av företagen. Vi vill att vårt resultat i studien är kopplat till 

uppfattningarna och attityderna kring varianterna av CSR och företag i allmänhet som 

engagerar sig i dessa.  

3.7.3 Val av respondenter 

Då studiens problemformulering ämnar besvara vilket värde kunder får ut av de tre olika 

CSR-initiativen och vilken betydelse det får för deras förtroende till företagen, anser vi att 

undersökningen lämpar sig bäst på individer i varierade åldrar. Vi har dock valt att begränsa 

åldern till yngst tjugo år. Detta val gjorde vi för att vi vill att erfarenhet ska påverka svaren på 

det sättet att respondenterna bättre förstår och kan utveckla sin mening om hur de ser på 

uppfattning, värde samt förtroende, både generellt och i ett CSR sammanhang. Yngre 

individer ansåg vi kunde ha svårare att uttala sig om detta och därför gjordes ett urval på 

individer mellan 20-60 år. Att intervjua kvalitativt är tidskrävande både för intervjuaren och 

respondenten, och problematiken i detta sammanhang låg i att finna respondenter som ville ta 

sig tid att ställa upp.  

 

Våra kriterier var att respondenterna skulle vilja tala fritt om ämnet som behandlades i denna 

studie under intervjun, som beräknades till cirka en och en halv timme. En förutsättning för att 

vår empiri skulle bli så berikad som möjligt och sanningsenlig, var att respondenterna skulle 

våga vara ärliga och kunna utveckla sitt tänkande och resonemang kring deras uppfattning och 

attityder till de olika CSR-initiativen. 

 

Vid genomförande av kvalitativa studier finns det inga strikta regler för urvalet av antal 

respondenter (Saunders et. al, 2009). Vi var i behov av cirka åtta till tio personer för att kunna 

genomföra våra kvalitativa intervjuer. Av den anledningen bjöd vi in tjugo personer till vår 

intervju genom självurval (Saunders et. al, 2009) där åtta personer valde att ställa upp, vilket 

vi ansåg vara tillräckligt för vår undersökning. Metoden kan tillämpats då det är komplicerat 

att urskilja exakta respondenter till studien och går ut på att författarna annonserar sitt syfte 

och sin problemfråga i ett forum där individer själva kan läsa om det (Saunders et. al, 2009). 

Vi valde att annonsera vårt behov av respondenter på Facebook, eftersom det består av 

vänner, bekanta och bekantas bekanta. Vårt mål var att intervjua personer som inte har en 

familje- eller vänskapsrelation till oss som utför studien. 

 



21 
 

De respondenter som visade intresse och ville delta i våra kvalitativa intervjuer kommer från 

tre olika städer, Västerås, Uppsala och Stockholm. Den geografiska skillnaden är ingenting 

som vi motiverar vara en fördel för studiens resultat, utan beror endast på att vi såg till 

individen som det intressanta, och inte staden han eller hon bor i. 

 

Enligt Bryman och Bell (2005) är det svårt att generalisera kvalitativa forskningsresultat 

utöver den situation de producerats i. Vi är medvetna om att vårt urval inte speglar övriga 

individers attityder till CSR och att en kvantitativ forskning skulle kunna vara lättare att 

generalisera. Dock är vårt syfte med uppsatsen att skapa ett språk för att få djupare förståelse 

för kunders uppfattningar och attityder till CSR. Denna studie kan istället användas för vidare 

forskning inom ämnet och vårt mål är ge ett teoretiskt bidrag om hur kunder uppfattar de olika 

CSR-initiativen samt deras attityder till företag som arbetar med sådana. Vårt resultat kan för 

någon annan användas som prövning i ett annat sammanhang. 

3.8 Empirisk insamling  

Vi har utgått från en intervjuguide med öppna frågor för att vi ville öppna upp för diskussion. 

Fördelen med en semistrukturerad intervju är att respondenterna får möjligheten att diskutera 

friare kring de olika frågorna och teman vi utgår från i studien (Bryman & Bell, 2005). Vi har 

kombinerat intervjuerna med en metod som kallas Visual Card Sorting.   

 

Frågorna i en semistrukturerad intervju behöver nödvändigtvis inte komma i samma ordning 

som i intervjuguiden, vilket passade oss bra då vi inte behövde avbryta respondenterna för att 

ställa frågor efter en viss ordning. En annan fördel med denna typ av intervjustruktur är att det 

går att ställa följdfrågor som inte ingår i intervjuguiden samt att respondenterna har möjlighet 

att fråga om han eller hon inte förstår dem. Respondenterna får även möjlighet att ta upp 

teman som de själva anser vara av stor vikt i diskussionen kring värdeskapande och 

förtroende utifrån de olika CSR-initiativen (Bryman & Bell, 2005).  

 

Studiens intervjuer bestod av sex delar. Respondenten blev i steg ett informerad om syftet till 

att studien genomförs och vilken fråga vi vill kunna besvara. Det andra steget bestod av frågor 

om hur respondenten själv definierade värde och förtroende. 

  

I det tredje steget följde en presentation av de tre olika CSR-initiativen som vi har valt att 

uppmärksamma. Respondenterna gavs här möjlighet att fundera kring och uttrycka sig om sin 

uppfattning om initiativen. Vi följde samma ordning som i teorin, och började med filantropi, 
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sedan sponsring och till sist CRM. För att få en visuell insikt i respondenternas tankar 

använde vi oss, i det tredje steget, av en kreativ metod som kallas ”Visual Card Sorting”. Då 

det finns teorier om att individer använder särskilda scheman för att förstå deras egen värld, 

det vill säga hur de samlar information som strukturer i minnet (Rosch 1977 i Budhwar, 

2000), anser vi att Visual Card Sorting-Method är en lämplig teknik för oss att använda. Detta 

är en intervjubaserad teknik som handlar om kategorisering och används för att visa hur 

individer kategoriserar koncept inom deras egen kunskapsbesittning (Canter, Brown & Goat, 

1985, Gammack, 1987, Daniels, Chernatony & Johnson, 1995, Daniels, Markoczy & 

Chernatony, 1994 i Budhwar, 2000). 

 

Vi använder metoden för att det ger respondenterna möjlighet att muntligt uttala sig om det de 

nyligen har uttryckt sig visuellt om, det vill säga i matrisen. Vi har valt att tillämpa metoden 

med hjälp av en matris för varje initiativ. Matriserna är i A4 format och gäller istället för kort, 

och i dem ligger värde på x-axeln och förtroende på y-axeln.  

 

Respondenternas tilldelades i det fjärde steget dessa matriser där de fick möjlighet att placera 

låga, medel och höga värden för varje CSR initiativ och deras egen bedömning av det. Att 

respondenterna själva fick visa sina uppfattningar gör att svaren blir deras egna tolkningar om 

CSR initiativet. Detta är också ett sätt att öppna upp diskussionen på och den fortsatta 

intervjun, vilket ger respondenterna möjlighet till att själva tänka och resonera. 

 

Utifrån hur respondenterna valde att placera initiativet i matrisen fick de i det femte steget 

förklara varför de resonerade som de gjorde. Detta gjordes för att vi skulle få en förståelse för 

uppfattningar om CSR-initiativen och attityder till företag som genomför sådana. Vi 

fotograferade även matriserna och förde anteckningar under intervjutillfällena, för att inte gå 

miste om viktig information. Matriserna kommer att visas i empiri avsnittet under respektive 

intervju och CSR initiativ.  

 

Sorteringsarbete, baserat på den kategoriseringsteori som Visual Card Sorting-Method baseras 

på, beskriver också formationen och användningen av koncept av individer för att organisera 

deras värld. Psykologer hävdar att objektkategoriseringar har djupgående effekter på 

individers slutsatser och beteenden (Rosch, 1977 i Budhwar, 2000). Elementen som blir 

sorterade, i vårt fall värde och förtroende, kan av respondenten eller intervjuaren bli 

utvecklade (Canter et al., 1985 i Budhwar, 2000). Om respondenten har erfarenhet av ämnet 

är det större sannolikhet att sorteringen blir mer specifik (Budhwar, 2000). 
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Som ett sjätte steg i processen ställde vi de övriga kompletterande semi- strukturerade frågor 

till respondenterna med möjlighet till ytterligare följdfrågor. Vi ville att intervjuerna skulle 

bidra med så riklig och djup information som möjligt, för att vår slutsats ska vara tillförlitlig. 

3.8.1 Intervjuordning 

Varje intervju vi har genomfört har följt samma intervjuordning, det vill säga de sex olika 

stegen. Vi anser att denna struktur är av vikt för oss för att enklare kunna sortera svaren inför 

arbetet med studiens analys. Intervjuordningen är även någonting som vi ser underlättar för 

respondenterna, eftersom det följer en logisk struktur som kan upplevas som mindre 

förvirrande. Respondenterna har blivit väl informerade om hur intervjuerna skulle gå till innan 

start och vilken ordning vi vill följa. 

 

Däremot har vi i steget med följdfrågor, efter matrisen, en generellt hållen intervjuguide där 

frågornas ordning kan komma att ändras (Bryman & Bell, 2005) under själva intervjutillfället. 

Strukturen har ändrats i de olika intervjuerna då vi ville att respondenterna skulle få tala så 

fritt som möjligt. Vi ville inte heller avbryta respondenterna med frågor som berörde annat då 

vi inte ville påverka deras eventuella svar.  

 

Respondenterna har enbart i vårt ansökningssyfte efter intervjuobjekt fått reda på vad denna 

studie handlar om. Inga av respondenterna fick möjlighet att förbereda sig på de frågor vi 

ställt. Anledningen till detta var för att vi ville ha så opåverkade svar som möjligt om deras 

spontana uppfattningar och attityder gentemot CSR-initiativen.  

3.8.2 Hur intervjuerna gick 

Intervjuerna utfördes på åtta respondenter som nämnt ovan. Då respondenternas åldrar var 

blandade innebar det även att deras erfarenheter och förmåga att uttrycka sig om vårt ämne 

och de frågor vi ställde också skilde sig åt. De äldre respondenterna hade enligt vår mening 

lättare att våga tycka och tänka till om de specifika CSR-initiativen som vi presenterade i 

intervjuerna. De yngre respondenterna upplevde vi var mer försiktiga och inte lika 

utvecklande i sina svar som hos de äldre. Detta var någonting som vi var medvetna om kunde 

ske, vilket kunde bero på respondenternas kunskap, intressen och tidigare erfarenheter. Vi 

valde av den anledningen att blanda åldrarna hos respondenterna, för att svaren skulle bli så 

varierande som möjligt.  
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En del intervjuer tog längre tid än andra att genomföra vilket också berodde på hur mycket 

information respondenterna hade att dela med sig av. En längre intervju betyder 

nödvändigtvis inte att bidraget av väsentlig information till vår empiriska insamling blir 

större, utan en del upprepningar skedde stundvis under intervjuerna.  

3.8.3 Bearbetning av intervjuerna 

Vi har tillsammans transkriberat materialet från intervjuerna till en löpande text med utvalda 

citat. Anledningen till att vi har arbetat med att lyfta fram citaten är för att vi vill göra läsaren 

uppmärksam på vad vi vill betona i analysen. Att strukturera empirin på detta sätt tror vi gör 

intervjumaterialet mer lättläst och enkelt att följa med i för läsaren. Strukturen kan även vara 

en fördel för vår diskussion och våra resonemang i analysen och slutsatsen.  

 

Efter transkriberingen har vi läst igenom samtliga intervjuer var för sig. Detta 

tillvägagångssätt har vi valt för att se om våra egna tolkningar av svaren kunde skilja sig åt. 

Som vi anade innan uppstod diskussioner kring några av svaren från intervjuerna, vilket 

bidrog till att vi fick kontakta fyra av respondenterna för förtydligande av svaren. Detta för att 

försäkra oss om empirins tillförlitlighet och att vi får en trovärdig slutsats. En hel del av 

intervjuerna fick också förkortas ned eftersom upprepningar gjordes. Frågorna i 

intervjubilagan liknar varandra och därför gav en del frågor samma svar. Sådana svar har då 

knutits ihop till ett och samma för att läsaren inte ska behöva läsa om samma information 

gång på gång. Vissa av intervjufrågorna syns inte som svar i den transkriberade texten 

eftersom respondenten inte kunde ge ett svar eller upprepade sig. Vi ansåg det vara onödigt att 

skriva ut detta i den färdiga texten i empirin. 

3.9 Analys 

 
I analysen förklarar vi respondenternas uppfattningar om de olika CSR-initiativen, oberoende 

av vilket företag det handlar om samt deras attityder till företag som agerar på dessa sätt. Vi 

utgår från våra nyckelbegrepp som är; värde, förtroende och relationer. Vi har delat upp 

analysen i fyra olika delar, där vi först tar oss an initiativen; filantropi, sponsring och CRM. 

Detta innebär att vi skiljer delarna åt i analysen för att följa samma struktur som vi hade i 

teorin. I den fjärde delen i analysen finns även “Övrigt”, som innehåller en analys av de tre 

initiativen tillsammans.  

 

Innan vi började analysera respondenternas svar diskuterade vi och bedömde vårt material. Vi 

studerade likheter och eventuella tveksamhet med dem samt vilka mönster som kunde finnas. 
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Vi ställer svaren om de olika CSR-initiativen från respondenterna i relation till varandra. Då 

vi har öppna frågor i intervjuerna med respondenterna har vi delat in dessa svar inom ramen 

för de olika temana vi har (Bryman & Bell, 2005). Detta analyserar vi tillsammans med våra 

nyckelbegrepp samt med teorin kring dessa. Vi har gått till väga på detta sätt i analysen för att 

kunna dra våra slutsatser.  

3.10 Validitet och reliabilitet  

Validitet är ett begrepp som innebär att forskare observerar, identifierar eller mäter det dem 

verkligen säger att de ska göra. Validitet går att delas in i intern respektive extern validitet 

(Bryman & Bell, 2005). I kvalitativa undersökningar blir intern validitet en styrka på grund av 

att djupgående undersökningar görs i en social grupp, som bidrar till att forskaren har bättre 

förmåga att säkerställa överensstämmelser och samband mellan teoretiska begrepp och de 

observationer som görs (LeCompte & Goetz, 1982 i Bryman & Bell, 2005). När vi utformade 

vår intervjuguide ville vi nå en så hög validitet som möjligt genom att göra en tydlig 

intervjuguide utifrån våra teoretiska begrepp. Vi valde att genomföra semistrukturerade 

intervjuer för att få möjlighet till att ställa följdfrågor och föra en diskussion i ämnet med 

respondenterna.  

Den externa validiteten däremot, är ett problem vid kvalitativ forskning då den berör till 

vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer 

(Bryman & Bell, 2005). Vi är medvetna om skillnaderna i graden av generalisering för 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Vi kan inte generalisera vårt resultat, då våra 

respondenter inte kan representera en hel population, till ett annat sammanhang än de företag i 

respektive bransch som vi har exemplifierat i studien. Resultatet är också beroende av de 

respondenter i urvalet vi har gjort. Dock är variationen på respondenterna bred och det är ett 

medvetet val som vi har gjort, för att svaren inte ska begränsas ytterligare till just en mindre 

grupp människor med samma förutsättningar. Våra respondenter kan ses som tillförlitliga 

eftersom de ger svar på tal i egenskap av att de är kunder och med deras tidigare erfarenheter. 

Efter att vi transkriberat våra intervjuer har vi även låtit respondenterna gå igenom sina svar 

för att de i sin tur ska kunnat ge en bekräftelse på att den beskrivning vi ger i uppsatsen 

stämmer överens med deras svar. För oss har respondentvalidering (Bryman & Bell, 2005) 

inneburit en bekräftelse på empirins pålitlighet. Då vi har låtit respondenterna vara anonyma i 

intervjuerna minskade vår oro för att de skulle vilja censurera delar av deras svar i efterhand. 
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3.10.1 Källkritik 

I vår studie är det intressant att diskutera trovärdigheten över våra källor. Vi har medvetet valt 

att blanda karaktären på källorna. De vetenskapliga artiklarna representerar en yngre 

forskning och metodteknik, medan den tryckta litteraturen som klassiska författare inom 

marknadsföringsteori har skrivit, är sådan teori som vi anser att det alltid går att bygga 

grunden med. Vid insamling av sekundärkällor, vår teori i studien, har vi medvetet gjort ett 

val vid att basera vår problemformulering på senaste forskningen inom vårt ämne, det vill 

säga hur CSR kan påverka värde och förtroende för kunder.  

 

Vi är medvetna att våra vetenskapliga artiklar innehåller källor från andra författare som inte 

är skrivna i syfte för vår studie. Dock anser vi att våra sekundärkällor är tillförlitliga eftersom 

de är använda av forskare som fått sina artiklar publicerade i vetenskapliga databaser. Övriga 

teoretiska sekundärkällor består av teorier skrivna av klassiska marknadsföringsförfattare som 

vi även anser vara trovärdiga, trots att de för oss källhänvisar till andra författare. Vi vill i 

allra högsta grad undvika att vår teoretiska referensram består av opålitliga källor som kan 

leda till att slutsatsen blir förvrängd. 

 

Elektroniska källor är någonting som vi också har baserat en del fakta på i studien. När det 

gäller sådana källor är det främst CSR-initiativen som företagen presenterar på sina respektive 

hemsidor. Vi är medvetna om att informationen kan vara en aning förvrängd eller att negativ 

sanning undanhålls för att det inte ska skada företagen. Eftersom vi vill ge tre exempel på tre 

olika CSR- initiativ anser vi inte att det är direkt skadligt för vår studie om informationen inte 

skulle stämma till hundra procent. Med andra ord skulle CSR-initiativen kunna vara fiktiva 

eftersom de enbart ska agera exempel i den empiriska insamlingen. 

 

Vi har valt relevanta teorier och skapat en grund för vår empiriska insamling för att kunna 

undersöka det vi avser att göra. De respondenter som vi har intervjuat har lovat att vara ärliga 

och villiga att diskutera de frågor vi har ställt. Eftersom de inte haft möjlighet till att förbereda 

sig ökar trovärdigheten hos dem, då svaren inte är inövade. 
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4. Empiri 

4.1 Företag 

Nedan kommer vi att beskriva de tre olika fallföretagen vi har valt att använda som underlag. 

Var och en av de olika företagen har engagerat sig i de olika CSR-initiativ, som vi även 

kommer förklara djupare. Därefter följer en redovisning av de åtta intervjuer vi har utfört, 

som i sin tur ligger för grund för vår analys. 

4.1.1 Företag A: filantropiskt arbete mot HIV och Aids 

Stora delar av världen påverkas av HIV och Aids och många som drabbas är i arbetsför ålder, 

vilket leder till att arbetskraften påverkas. Ett exempel, för att öka förståelsen kring denna 

problematik, är att en av fem personer i Zambia är HIV-smittade och den genomsnittliga 

livslängden är endast 32 år. Beräkningar visar att Zambia kommer ha förlorat tjugo procent av 

sin arbetskraft år 2020 om inga åtgärder vidtas (Sandvik, 2011). 

 

Företaget A har verksamhet i Zambia med cirka 400 anställda och ett av deras 

samhällsansvarstagande går ut på att skänka gratis antiretrovirala läkemedel. Företaget har 

infört ett program i Zambia för att råda bot på situationen med den negativa effekten av HIV 

på arbetskraften inom koncernen. Syftet är att ge de anställda och deras familjer utbildning 

och råd om HIV och Aids, erbjuda HIV tester samt dela ut kondomer och antiretrovirala 

läkemedel utan kostnad till de anställda och deras familjer (Sandvik, 2011). 

4.1.2 Företag B: sponsring av Blodomloppet 

Blodgivning är en livsviktig aktivitet då cirka 100 000 personer per år får blodtransfusioner 

varav minst en tredjedel av dessa är direkt livräddande i akuta situationer. Under de senaste 

åren har blodgivningen varit svagt stigande, men fördelningen av blod över tid och plats är 

ibland ojämn och då hjälper blodcentralerna varandra. Många kommer inom de närmaste åren 

att gå i pension från sin blodgivning vilket ställer allt större krav på nyrekrytering av 

blodgivare (Geblod, 2011).  Blodomloppet är ett lopp som arrangeras av blodcentraler och 

lokala idrottsföreningar i hela landet med syfte att uppmärksamma blodgivning och att fler 

kan ge blod (ICA, 2011). 

Företag B är sedan tio år tillbaka huvudsponsor för detta arrangemang. Företaget värdesätter 

en hälsosam livsstil lika mycket som mat och har därför valt att sponsra detta initiativ. De som 

anmäler ett lag till loppet bjuds även på picknick av företaget (ICA, 2011).  
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4.1.3 Företag C: cause related marketing – Rosa Bandet-Kampanjen  

Rosa Bandet är en internationell rörelse som startade 1991 i USA och idag viger företag, 

organisationer och privatpersoner i hela världen oktober månad till att uppmärksamma 

bröstcancerfrågan. Varje år får 7000 kvinnor i Sverige beskedet att de har bröstcancer och 

antalet diagnoser ökar, men samtidigt ökar även överlevanden och cancerfondens mål är att 

ännu fler ska överleva. Sedan år 2002 drivs även dessa kampanjer i Sverige. Kampanjens 

syfte är att bekämpa bröstcancer genom finansiering av cancerforskning, sprida kunskap om 

sjukdomen samt att väcka debatt kring ämnet (Lindex, 2011).  

Sedan 2003 är företag C huvudsponsor för Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Företagets 

målgrupp är kvinnor, vilket är anledningen till att de valt att samla in pengar till just 

bröstcancerforskningen och öka medvetenheten om sjukdomen. Under oktober 2010 

samarbetade företaget med den amerikanska designern Narciso Rodriguez som gjorde en 

exklusiv kollektion, Pink Collection, som var en del av Rosa Bandet-kampanjen. Pink 

Collection såldes till förmån för kampen mot bröstcancer och tio procent av försäljningen gick 

direkt till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Under 2010 skänkte företaget tillsammans 

med sina kunder 7,2 miljoner kronor till kampen mot bröstcancer (Lindex, 2011). 

4.2 Intervjuer 

Intervju ett: 2011-12-12 

Kvinna, 59 år från Uppsala. Arbetar som Account Manager.  

Respondenten upplever kundvärde när hon får bra service, när hon kan lita på säljaren eller 

företaget samt att företaget inger ett seriöst och stabilt förtroende. Även förtroende och 

säkerhet är viktiga komponenter för att hon ska uppleva ett kundvärde. Förtroende inger ett 

företag som är seriöst samt har testade produkter med vetenskapliga producerade studier som 

ligger bakom dessa.  

Företag A: filantropiskt arbete mot HIV och Aids 

Respondenten upplevde detta initiativ som någonting bra och anser att detta är någonting som 

andra företag borde följa efter. Hon upplever att företaget tar ett samhällsansvar i det land där 

de är verksamma och där dessa problem är väldigt stora. Dessutom menar hon att då företaget 

stöttar de anställda och familjerna i landet visar de att de bryr sig om sin personal.  

I matrisen kryssar hon in både högt värde och högt förtroende. Att företaget bryr sig om och 

har en omtanke om sin personal inger ett stort förtroende. För företaget kan det också finnas 
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en vinst i att de får behålla sin personal samt att det ger ett värde både för de anställda och för 

kunderna.  

Respondenten upplever att företaget visar omtanke om sin personal och tror inte företaget 

hade som syfte att tjäna pengar på detta initiativ. Dock vinner företaget på att de får nöjdare 

och friskare personal. Om initiativet uppmärksammas tror respondenten att företaget kan 

vinna på det, men hon tror inte att det var tanken bakom det från början.  

”Att man vet om att ett företag engagerar sig kan det stärka förtroendet hos mig som kund, 

och företaget får högre pondus i mina ögon”. 

Respondenten menar även att detta är en ledande strategi och hoppas på att andra företag som 

verkar inom andra länder kan ta efter detta och hon menar att initiativet skulle kunna ses som 

en konkurrensfördel. Tillviss del påverkas hennes köpintentioner då detta företag inte bara har 

en vinst för ögat utan även gör saker som mer är moraliskt grundat. Hon anser att detta 

initiativ ger henne som eventuell kund ett känslomässigt värde då hon skulle välja företaget på 

grund av deras omtanke och hon som kund skulle i sin tur via köp uppmuntra företaget i att 

fortsätta. Dock tror hon inte att företaget hade någon tanke om vinning med initiativet men att 

det kan ha kommit med tiden.  

Företag B: sponsring av Blodomloppet 

Respondenten säger direkt att det här företaget säkerligen har en tanke på vinning. Men det är 

någonting som hon kan bortse från så länge de arbetar för någonting som kan rädda liv. Om 

syftet med initiativet är bra så spelar det ingen roll om de får reklamplats. Det är bättre att ett 

stort företag som har möjlighet att göra en sådan insats verkligen gör det och detta initiativ är 

bra då det uppmuntrar folk att röra på sig och uppmärksammar vikten av blodgivning. 

 

I matrisen visade hon att även initiativet inger ett bra förtroende, dock lite lägre än fallet 

innan. Hon visar även att det ger ett högt värde. Anledningen till att det inger ett bra 

förtroende är att företaget har ett gott syfte med initiativet. I och med att de ger en picknick 

korg till de som anmäler ett lag kan de få ännu fler att springa och uppmärksamma 

blodgivningen, samt att det omedvetet sätter en press på en att lämna blod. Respondenten 

gissade vilket företag det var och menar att den reklamen finns överallt och att deras märke 

kopplas samman med Blodomloppet. Däremot ser respondenten det som någonting bra och 

menar att reklam är oundvikligt och någonting man kommer i kontakt med varje dag. 
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Respondenten upplever däremot denna reklam som bra och någonting som ger ett värde. 

 

”Reklamen prackar inte på med olika produkter och handlar inte om att sälja, utan det visar 

på ett företag som engagerar sig. Det vinner säkert på det men inget företag skulle nog 

engagera sig i någonting som inte ger vinning”. 

Hon tycker att det är positivt med den typen av reklam då det ger information och påminner 

om vikten av blodgivning. Trots att hon direkt visste vilket företag det var, tänker hon inte på 

det initiativet när hon besöker deras butiker och hon upplever ingen relation till företaget. Det 

påverkar heller inte hennes köpintentioner då hon inte tänker på detta initiativ när hon är inne 

i butiken och hon kopplar inte sponsringen av en ideell organisation till företaget. Om 

företaget skulle sponsra någonting utan att marknadsföra det och hon sen skulle få reda på det 

menar hon att hon skulle uppleva ännu bättre förtroende. Detta beror på hennes tankar om att 

företaget visar på att de gör det för sakens skull och inte för att uppmärksamma sig 

kommersiellt och hon skulle inte känna en ”Wow”-känsla. Anledningen att hon inte kryssade 

för max värde är på grund av reklamen och kommersiella syftet men hon tycker ändå att det 

inger ett stort värde och förtroende och bryr sig inte nämntvärt i att företaget utnyttjar 

situationen till reklam. Hon ser detta initiativ som en ”Win-Win-Win-situation” där både 

kund, företag och blodgivarorganisationen tjänar på det. 

 

Företag C: cause related marketing – Rosa Bandet-kampanj 

Respondenten säger rent instinktivt att tio procent av Rosa Bandet produkterna är väldigt lite 

om det är så att resten av pengarna går till en välkänd designer och menar att mer pengar, om 

inte hela omsättningen, borde gå till fonden i sådana initiativ. 

 

I matrisen ritade hon in lågt förtroende och menade att det berodde på hur de genomförde 

kampanjen. Förtroendet är lågt på grund av att man kan se igenom det kommersiella syftet. 

Självklart menar hon att lite pengar är mer än inget. Men däremot kan värdet ändras beroende 

på hur de utför en sådan kampanj som denna. 

Respondenten menar att det troligtvis är väldigt bra vinning för företagen då de måste tjäna 

mycket pengar på att gå in i en sådan stor kampanj, men att de utnyttjar kunderna.  

Respondenten trodde att mer pengar gick till Bröst Cancerfonden och tycker att det är väldigt 

oklart hur många procent som går till företaget respektive fonden. Däremot i CRM initiativ 

där man som kund får välja att köpa ett par byxor, som ändå skulle ha producerats, och 
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företaget bara tar nittio procent samt skänker resten till en välgörenhetsorganisation eller 

liknande anser hon att det ger ett högre värde för henne som kund. Hon skulle då välja att gå 

till den affären och köpa deras produkter. Om de däremot anställer en designer för att göra en 

kollektion som de troligtvis tjänar mycket själva på och där de ”utnyttjar” initiativet kan 

hennes köpintentioner påverkas negativt. Däremot anser respondenten att det är viktigt att 

företag är tydliga och ärliga med hur mycket pengar som går till den ideella organisationen. 

Får man reda på att det är en väldigt liten summa så skulle hon hellre ge pengar direkt till 

fondens konto. Om man ska engagera sig för hälsa och miljö bör man inte ha ett vinstintresse 

i form av pengar, dock som hon nämnde i fallet med sponsring får företaget gärna utnyttja 

situationen i form av reklam. 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Intervju ett. 

 

 

Intervju två: 2011-12-13 

Man, 26 år från Uppsala. Arbetar som System Engineer 

Respondenten får definiera förtroende och säger då att han får förtroende för ett företag som 

är äkta och med det menar han att de är seriösa, står för vad de säger och håller sina löften. 

Andra viktiga egenskaper för att han ska uppleva ett förtroende är att företaget är genuint och 

har bra produkter och värderingar. Kundvärde upplever han först när han får service samt när 

företaget lever upp till ens förväntningar. 

 1 
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Företag A: filantropiskt arbete mot HIV och Aids 

Detta initiativ tyckte respondenten var jättebra och han tror att de anställda kan känna sig 

stolta av att arbeta på ett sådant företag, dessutom tror han att det kan leda till att kunder vill 

handla av ett företag som arbetar så här. 

 

I matrisen visar respondenten att detta initiativ ger honom högt förtroende och värde placerar 

han i mitten och förklarar att det inte påverkar hans kundvärde. Han motiverar sitt val med att 

företaget ger någonting både till de anställda samt de utsatta människorna i Zambia utan att 

skylta med det vilket inger ett högre förtroende. Då han inte får ut någonting av det själv 

upplever han varken att kundvärdet är bättre eller sämre, utan neutralt. Däremot menar han att 

initiativet ger ett samhällsvärde. 

 

Uppfattningen om företaget är att de är genuina och arbetar för en bra sak. Han menar också 

att hans köpintentioner påverkas då han kan tänka sig att både handla av det företaget samt 

betala lite mer, bara för att visa sitt stöd. När vi frågade om han känner sig delaktig av att vara 

eventuell kund på ett sådant företag, utöver produkten svarade han: 

 

”Genom att välja företaget upplever jag en delaktighet, genom att jag uppmärksammar 

företaget och initiativet”. 

Förtroendet som nämndes ovan är högt, och det ökas i och med att filantropi inte har ett 

kommersiellt syfte. Det är viktigt, menar respondenten, att de fortsätter med engagemanget 

eftersom företaget satt ribban högt som i vissa fall kan vara svårt att upprätthålla. 

 

Företag B: sponsring av Blodomloppet 

Respondenten ansåg även här att det var ett bra initiativ som kanske vänder sig till många 

yngre människor vilket är viktigt då många av de äldre blodgivarna går i pension. Här var 

förtroendet i matrisen dock lite lägre, och värdet detsamma. Motivet till det ändå så höga 

förtroendet är för att företagen kämpar för att göra bra saker och detta förklarar respondenten 

att han upplever på grund av det. Värdet är detsamma som i det filantropiska initiativet, det 

vill säga det ger varken ett bättre eller sämre värde för honom.  
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”Det kommersiella spelar ingen större roll så länge företaget engagerar sig i någonting 

viktigt” 

 

Respondenten förklarar också att hans köpintentioner inte påverkas av initiativet. En del av 

idén är att företaget vill synas och det gör det väldigt bra. 

 

Företag C: cause related marketing – Rosa Bandet- kampanjen 

Även här är respondenten positiv till initiativet och han köper exempelvis gärna ett Rosa Band 

för att visa att han bryr sig samt att visa sitt engagemang. Dock gör han en jämförelse med att 

köpa en fotboll med samma syfte och menar att då visar man det inte på samma sätt utåt mot 

sin omgivning.  

I matrisen visade han att initiativet innebär både förtroende och högt kundvärde. Förtroendet 

gav själva projektet som företaget lyft upp och värdet menar han är så pass högt då företaget 

engagerar sig i en viktig fråga. Dock påpekar han att förtroendet är till företaget och inte till 

designern. 

 

När vi frågar varför han köper ett Rosa Band svarar han med att det är viktigt att visa att man 

tagit ställning och vill engagera sig. Han skulle även kunna tänka sig att ge ett företag som 

han har haft dåliga upplevelser från tidigare, en andra chans om de satsade på ett sådant här 

typ av initiativ. En annan fråga vi hade till kunden var ”Vilken uppfattning får du av 

företaget?” och där svarade han att starta hela den här kampanjen kräver mycket av företaget 

och han tror att de vill visa att de bryr sig och för att tjäna pengar på det. Han menar också att 

hans köpintentioner påverkas positivt på grund av detta sätt företaget valt att arbeta med CSR 

på.  

”Ett företag som använder sig av en sådan typ av CSR, som involverar kunden borde vara 

mer tydliga och visa kunden vart pengarna går och vad det bidrar till”. 

Respondenten menar att han har förväntningar på företaget om att se resultat och vad 

pengarna gjort för skillnad och hur. 
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Figur 2. Intervju två. 

Intervju tre: 2011-12-13 

Man, 57 år från Uppsala. Arbetar som avdelningschef på sjukhus 

Respondenten upplever ett förtroende för företag när de står upp för sina produkter samt att 

produkterna överensstämmer med löftena som ges. Kundvärde anser han att han erhåller om 

bemötandet och servicen är bra samt att det finns en trovärdighet i företagets verksamhet. Han 

menar att dessa två attribut hänger ihop. 

Företag A: filantropiskt arbete mot HIV och Aids 

Detta initiativ tyckte respondenten var ”fantastiskt”. Han tror att alla företag som arbetar med 

CSR och samhällsengagemang gör det delvis på grund av att de förväntar sig någon typ av 

avkastning och vinstvärde. I det här fallet påverkas deras produktion positivt samt att de 

arbetar i förebyggande syfte för sin personal.  

I matrisen visar respondenten att initiativet ger både högt värde och förtroende. Förtroende 

skapas i och med själva initiativet och deras långsiktiga satsningar. Han tycker att förtroende 

hänger ihop med värde och därför upplever han även det som högt. Han menar att han får en 

tillfredsställelse av att veta att ett företag engagerar sig i en sådan viktig fråga på detta 

”osjälviska” sätt.  

Han skulle föredra att handla av detta företag framför andra, som inte arbetar med liknande 

form av CSR-initiativ, men han menar också att det troligtvis beror på vad man som kund kan 

relatera till. I detta fall har respondenten mycket kunskap i ämnet utifrån sitt yrke. Han tror 

även att detta är ett sätt för företag att bygga en relation till sin personal på, samt eventuellt till 
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kunder om de själva väljer att sätta sig in i situationen. Han upplever även initiativet och 

företaget som seriöst eftersom de gör det “i det tysta”.  

 

”Detta kan leda till att företaget får en ”vinning” i form av gott rykte”. 

Företag B: sponsring av Blodomloppet 

Även i detta fall poängterar respondenten att företag aldrig sysslar med CSR om de inte kan få 

ut egen vinning av detta. Respondenten ser det kommersiella syftet för företaget här, men 

menar att det inte spelar någon roll för honom så länge produkterna och företagets verksamhet 

är kopplat till initiativet. 

 

I matrisen valde respondenten att placera förtroendet lite lägre i jämförelse med initiativ ett. 

Respondenten menar att det är viktigt att det är rätt koppling mellan företag och initiativ. 

Även värdet placerade han lägre i matrisen, då han menar att han själv inte får ut ett värde av 

det, mer än att det är ett gott syfte. Detta är någonting som kan påverka hans tillfredsställelse 

av att handla av företaget. 

 

Respondenten säger också att det är viktigt att företaget arbetar med CSR som kan knytas till 

deras verksamhet. Han gav ett exempel där ansvarstagandet inte går att kopplas till initiativet: 

”Skodas sponsring till ungdomshockey” anser han inte att det finns en koppling till företaget. 

 

”Jag har förväntningar på företaget som engagerar sig så här att de verkligen kan koppla 

sina produkter och verksamhet till initiativet” 

Han tror inte att hans köpintentioner skulle påverkas av denna typ av CSR-initiativ. Om det är 

rätt koppling menar respondenten att det är bra att driva denna typ av projekt, då det både kan 

locka kunder och bidra till ett bra ändamål, menar han. 

 

Företag C: cause related marketing – Rosa Bandet-kampanjen 

Direkta reaktioner från respondenten i det här fallet var att det var alldeles för lite pengar som 

går till ändamålet. Han säger att:  

”Ingen gör någonting gratis, men mer pengar borde gå till fonden”. 
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I matrisen ritade respondenten in lågt värde. Förtroendet var inte heller särskilt högt. Han 

argumenterar sitt val med att företagen tjänar mer pengar till sig själva och att väldigt lite 

pengar, i förhållande till hur mycket de samlar in med initiativet, går dit det borde. 

 

”Initiativet i sig är bra men mer borde gå till fonden och företaget borde vara tydliga med 

hur mycket som går till välgörandemålet” 

Respondenten tycker inte att detta påverkar hans köpintentioner och känner inte heller att han 

kan relatera till företaget på grund av kampanjen. För att värdet och förtroendet skulle öka för 

respondenten menar han att mycket mer än tio procent skulle gå till insamlingen. 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Intervju tre. 

 

Intervju fyra: 2011-12-14 

Man, 23 år från Uppsala. Studerar statsvetenskapsprogrammet 

Respondenten får även här definiera kundvärde och förtroende. Han menar att han upplever 

ett kundvärde om han får bra och kunnig support, serviceminded och vänlig personal. Han 

menar också att han kan lita på ett företag som erbjuder hjälp på ett smidigt sätt och att de 

håller vad de lovar. 

Företag A: filantropiskt arbete mot HIV och Aids 

Detta initiativ tycker respondenten är väldigt bra, speciellt med tanke på att företaget arbetar 

för sina anställda i Zambia och hjälper till i den rådande situationen. De ser till att de anställda 

och deras familjer i Zambia får bra kunskap, vård och testmöjligheter samtidigt som de själva 

får en vinning på det med friska medarbetare. Detta är enligt respondenten dock en bra 

vinning. 

HÖGT VÄRDE 
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I matrisen ritar han in att initiativet ger högt förtroende samt högt värde för honom. Det höga 

värdet motiverar han med att han får en tillfredsställelse av att veta att företaget han är kund 

till engagerar sig i en sådan viktig fråga och bryr sig om sina anställda. Även förtroendet är 

högt, men respondenten förklarar att han inte tror att någon gör någonting oegoistiskt. Han 

tror att en vinning alltid finns som en baktanke, trots att vinningen i detta initiativ leder till 

frisk arbetskraft.  

 

Respondenten menar även att han kan relatera till företaget och dess ledning och förstå hur 

och varför de tar ett sådant ansvar som de gör men att han också förväntar sig en positiv 

effekt. Han förklarar också att hans köpintentioner kan påverkas positivt om han vore kund till 

företaget.  

 

Företag B: sponsring av Blodomloppet 

Även här upplevde respondenten syftet med initiativet som ett mycket bra initiativ. Dock 

menar han att det i detta initiativ troligtvis finns en ännu större tanke på kommersiell vinning 

samt att få reklamplats. Han jämför även med initiativ nummer ett och menar att det är större 

vinning i initiativ två, men att det inte spelar någon roll för honom så länge företaget 

engagerar sig i en bra sak. 

 

I matrisen placerar respondenten värdet lite lägre än i det första initiativet och även 

förtroendet. Detta beror på att det kommersiella syftet lyser igenom med initiativet. Dock 

menar respondenten att det är ett bra sätt för företag att engagera sig i samhället. Han säger att 

han upplever en viss typ av tillfredsställelse, men mer i initiativet då reklamplats inte var 

viktigt. 

 

Köpintentionerna tycker han inte påverkas även om han tycker initiativet är bra. En 

förväntning på detta är att människor ska ge mer blod, att få ett resultat. En sådan typ av 

initiativ som med sponsring menar respondenten kan höja både hans värde och förtroende. 

 

Företag C: cause related marketing - Rosa Bandet-kampanjen 

Spontant säger respondenten att tio procent inte är speciellt mycket med tanke på syftet med 

initiativet. Han menar att detta inte är det effektivaste sättet att nå ut till alla på, utan det borde 

uppmärksammas till fler. Han tror även att en fast summa pengar går till organisationen 
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oavsett hur mycket företaget säljer. Respondenten förklarar detta med att det är dåligt att folk 

ska behöva köpa någonting för att företag ska skänka pengar och att de säkerligen höjer 

beloppet med ytterligare tio procent. 

 

I matrisen placerade han ut att värdet var ganska bra och att det liknade det upplevda värdet 

för företagen i de övriga initiativen. Dock sänktes hans förtroende i detta fall, då han menar 

att företagen exploaterar situationen och att det är väldigt kommersiellt. 

 

”Om det finns två likadana produkter bredvid varandra skulle jag välja det som bidrar till ett 

välgörande ändamål, dock är jag inte glad över att jag påverkas på det sättet”. 

Han menar också att han kan relatera till företaget på det sättet att han tycker det är smart ur 

affärssynpunkt. Frågan han ställer sig är om det verkligen är etiskt. Han känner sig inte 

delaktig i denna typ av initiativ och tycker generellt att förtroendet till ett företag kan sjunka 

på grund av den kommersiella baktanken med CRM. 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Intervju fyra. 

Intervju fem: 2011-12-14 

Kvinna, 23 år från Uppsala. Studerar psykologprogrammet 

Respondenten får möjlighet att beskriva hur hon upplever värde och förtroende. Hon menar 

att hon upplever förtroende för ett företag när företagen är sanningsenliga och står för vad de 

säger. Samt att de bör kunna ge enkel och snabb service och support. Värde anser hon hänga 

ihop med förtroende och hon menar att det är viktigt att företag håller på med det de säger att 

de gör, är sanningsenliga och kunder uppmärksammas om detta.  
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Företag A: filantropiskt arbete mot HIV och Aids 

Respondentens uppfattning om detta företag och initiativ var att det var bra. Hon menar att de 

flesta företagen säkert har säkert något vinstintresse i att arbeta med CSR men så länge ”målet 

helgar medlet” anser hon att det är väldigt bra med företag som tar samhällsansvar. I detta fall 

tjänar både företag, personal och deras familjer i Zambia på initiativet. 

 

I matrisen visade hon att detta initiativ ingav ett högt förtroende men att värdet inte 

påverkades. Då det inte är helt altruistiskt placerade hon inte förtroendet högst upp men 

påpekar att ändå är bra. Värdet är bra då initiativet går till en bra sak, men ur kundsynpunkt 

får hon inte ut något speciellt värde av det. Med tanke på att företaget engagerar sig i sitt 

filantropiska initiativ, utan hennes vetskap, menar hon att det kanske inte är meningen heller 

att ge ett kundvärde. 

 

Hon tycker att det är en smart idé och menar att hon kan relatera till ett företag som agerar så 

som de gör, då de är verksamma i Zambia och bryr sig om sin personal. Hon tror också att 

hennes köpintentioner kan påverkas positivt om hon skulle haft två likadana produkter, där en 

av tillverkarna arbetade med ett sådant initiativ. Detta förklarar hon med att hon också skulle 

känna sig lite bättre till mods om hon handlade av företaget. En förväntning hon har på 

företaget som arbetar med denna typ av CSR är att de ska fortsätta med det i framtiden. Det är 

lätt för företag att ta första steget anser respondenten, men att de sedan inte bara får sluta med 

det.  

Företag B: sponsring av Blodomloppet 

Respondenten tycker att detta initiativ påminner om det första på det sättet att företaget inte 

har vinstintresse av finansiella mått. Däremot får ju företaget mycket reklam i och med detta, 

men det är ingenting som respondenten tycker spelar någon roll eftersom initiativet är så pass 

bra.  

 

När hon fick möjlighet och rita i matrisen och förklara hur hon tänkte sa hon att hennes 

förtroende sänktes något på grund av all publicitet som företaget får. Deras vinstintresse blir 

så tydligt i och med detta. Dock tycker hon att företaget gör det på ett väldigt smart, eftersom 

de kopplar ihop sitt företagsnamn med ett sunt initiativ. Värdet däremot, upplever 

respondenten som högre i och med att företaget uppmärksammar en viktig sak, men säger sen 

också att: 
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”Jag tjänar egentligen inget som kund på att företaget sponsrar Blodomloppet, men eftersom 

jag tycker om tävlingar och att jag anser att det är viktigt och lämna blod, så leder det 

troligtvis till att jag väljer detta företag framför andra. Så på något sätt påverkar initiativet 

mig som kund och jag tror jag skulle känna stolthet över att man är med och sponsrar en 

sådan sak och det är nog mer ett emotionellt värde man upplever för att man är kund i 

företaget” 

 

Däremot tycker hon inte att sponsring av hockey är samma sak, då det inte ger samma värde 

för samhället och det är inte heller någonting som hon är intresserad av. Den typen av 

sponsring som syns på idrottslag och arenor tycker hon är mer som reklam än ett ansvar 

gentemot samhället och hon är då mer kritisk mot företagen. Även genom detta initiativ skulle 

respondentens köpintentioner påverkas på ett positivt sätt. Reklamen finns nog i huvudet om 

företaget lyckats koppla sitt initiativ till någonting som kan kopplas till produkterna och 

företagets verksamhet. Respondenten säger också att det skulle kunna påverkas negativt om 

företaget sponsrar någonting som inte går att koppla till deras verksamhet.  

 

Företag C: cause related marketing – Rosa Bandet-kampanjen  

Slutligen kom initiativet med Cause related marketing och även här tyckte respondenten att 

det var ett väldigt bra initiativ. Att tio procent av försäljningen går till insamlingen anser hon 

vara bra men säger också att det helst skulle vara mer. Det är även smart att målgruppen är 

kvinnor och att företag tar ansvar i någonting som passar kundernas intressen.  

 

I matrisen placerar respondenten värdet högt och menar att det är så bra initiativ och 

information kring forskning av bröstcancer att hon därför upplever det så. Förtoendet upplever 

hon däremot inte lika högt då företaget tjänar väldigt mycket pengar på initiativet. Hon tror 

även att det varit svårt om företaget engagerat sig i någonting som inte står oss så nära rent 

geografiskt. Här får respondenten en känsla av ”Goodwill” eftersom hon är med och 

engagerar sig som kund och är direkt bidragande till insamlingen. 

 

”Det är viktigt att alla vardags människor tänker till och om man vill starta opinion är nog 

detta ett effektivt sätt”. 

En förväntning som respondenten har på företaget är att pengarna verkligen går dit de ska 

samt att företaget är ärliga mot kunderna. Köpintentionerna vet hon inte om de skulle 
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påverkas och förklarar detta med att hon behöver ha ett behov av en produkt som är 

bidragande till sådan insamling, eftersom hon annars skulle göra en insättning till 

Cancerfondens konto. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Intervju fem. 

Intervju sex: 2011-12-13 

Kvinna, 25 år och från Stockholm. Arbetar som ekonom på juristfirma 

Respondenten upplever kundvärde när hon tänker på kvalitet, att en produkt eller tjänst 

motsvarar hennes förväntningar. Det är ett värde i sig att hon kan känna sig nöjd som kund. 

Förtroende är ett begrepp som respondenten också anser hänger ihop med en produkt och 

tjänst. Om hon köpt en vara eller betalat för en tjänst ska det förutom att överensstämma med 

hennes förväntningar, också vara framställt på ett etiskt korrekt sätt. Hon vill inte betala högt 

pris för en produkt som framställts genom barnarbete eller av dålig kvalitet, som hon behöver 

betala ett högre pris för. Det ger respondenten negativa effekter på förtroendet hos henne.  

Respondenten tillägger själv att förtroende i tjänstesammanhang ser hon annorlunda på, 

eftersom det kan handla om att få bra villkor som kund. Hon anser att kunder som är mer 

trogna ett företag, exempelvis banker, ska få bättre villkor vid räntor.  

Företag A: filantropiskt arbete mot HIV och Aids 

Respondenten upplevde det initiativ som företaget arbetar med som någonting positivt, 

framför allt eftersom de inte gör reklam för detta. Hon upplevde det som ett oväntat initiativ 

från den typen av sektor, men bra på det sättet att hon vet bakgrunden till att företaget har 

tagit det ansvaret som de gjort. Att företagets filantropiska initiativ sker i Zambia, är 
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någonting som hon ser som viktigt eftersom HIV och Aids är stora problem i Afrika. Det är 

bra att alla anställda på företaget i Zambia får hjälp och kunskap kring sjukdomen vilket hon 

tror kan påverka smittan i rätt riktning i framtiden hos de anställda och deras familjer. 

 

I matrisen ritar respondenten in lågt värde, eftersom initiativet inte ger särskilt mycket värde 

till henne.  

”Initiativet tillför mig inget värde, det är snarare ett värde till företagets anställda” 

Förtroende är däremot någonting som respondenten upplever som en effekt av initiativet. 

Förtroendet menar hon uppstår i och med att företaget visar omtanke om de anställda och 

deras familjers hälsa i Zambia som de investerar sina pengar i, utan att göra reklam för det.  

 

Respondenten förklarar att hon nu fått en positivare syn på företaget i och med deras initiativ. 

Detta är någonting som hon omedvetet tror kan leda till att människor väljer detta företag 

framför andra företag, eftersom de har ett genuint initiativ, vilket bidrar till att hennes 

inställning till företaget blir bättre. Dock påverkar inte detta initiativ hennes köpintentioner 

eftersom hon upplever värdet som relativt lågt för henne själv. 

 

När respondenten får uttala sig om hennes relation till företaget om hon vore kund där, i och 

med deras CSR, säger hon igen att det påverkar företagets anställda mer direkt än henne själv. 

Hon upplever detta initiativ som är filantropiskt, som svårtillgänglig information för 

kunderna, eftersom baktanken inte är att kommersialisera det. 

 

Av initiativet förväntar sig respondenten att företaget beskriver hur, samt hur mycket, de 

finansierar sin donation med. Detta är någonting hon gärna skulle vilja ha som lättillgänglig 

information på deras hemsida, om hon vore kund hos företaget.  

Företag B: sponsring av Blodomloppet 

Om Företagets sponsring som sker varje år i maj, Blodomloppet, upplever respondenten 

direkt att det måste vara ett företag som säljer matvaror eller hälsokost. Hon har själv aldrig 

deltagit i Blodomloppet, men tror att sponsring av ett nödvändigt ändamål omedvetet kan 

påverka människors inställning till företaget.  

I matrisen placerar respondenten sin bedömning värde på en medelhög placering. 
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”Värde tycker jag beror på engagemanget från individ till individ, d.v.s. det beror på om man 

är åskådare eller deltar själv. Och deltagandet kan ju vara i olika grad.” 

Enligt henne ökar hennes upplevda värde som mest om hon skulle springa själv och dessutom 

ge blod efter loppet. Förtroendet får dock en högre placering i matrisen, eftersom företaget 

engagerar sina anställda att också delta, vilket visar på genuin vilja att förändra blodbristen. 

Även om loggan står på kläderna, och skyltar visar vem huvudsponsorn är så spelar det ingen 

roll för respondenten eftersom huvudbudskapet ändå är att ge blod. Respondenten säger att 

det aldrig kan bli negativt att marknadsföra sig själv i sådana sammanhang eftersom det i 

slutändan bidrar till någonting bra som alla människor tjänar på. Respondenten upplever att 

hennes emotionella värde av att vara kund hos företaget ökar, då företaget visar på ett starkt 

arbeta i ett viktigt sammanhang. 

  

I frågan om respondenten upplever en eventuell relation till företaget som arbetar med 

sponsring som företaget gör svarar hon att hon ser det mer som någonting som ger företaget 

mer marknadsföring. Dock vill hon påpeka att initiativet är väldigt bra av logiska skäl 

eftersom sjukvården behöver mer blod i sina resurser, men att det också är ett tillfälle för 

företaget att göra riktigt bra reklam av sig själva. 

 

Sponsringen som företaget använder sig av i sitt ansvar är inte någonting som direkt skulle 

öka hennes köpintentioner. Sponsring ger inte någon påverkan på henne och hur hon väljer att 

konsumera, det handlar snarare om att hon uppmärksammar företaget mer och ser på det med 

en positivare attityd. 

 

Om hon skulle känna tillfredsställelse till att vara kund i företaget krävs det att hon engagerar 

sig själv i loppet, det är väldigt svårt annars att uppleva de känslorna. Hon tror därför att 

effekten av Blodomloppet är någonting som påverkar deltagarnas känsla av detta i större 

utsträckning. Respondentens förväntningar på initiativet är att hon vill att företaget redovisar 

hur senaste Blodomloppet gick. Det är även intressant att se en jämförelse mellan förra årets 

och årets Blodomlopp, för att se om antalet deltagare ökat.  

 

Företag C: cause related marketing -Rosa Bandet-kampanjen 

Respondenten anar direkt vilket företag det är, i och med ”Pink Collection” och säger att 

hennes generella uppfattning om initiativet inte direkt är någonting unikt att uppmärksamma, 
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eftersom så många företag och individer gör det under oktober månad. Dock tillägger hon att 

det bara är positivt att företag lägger ner tid och resurser på att uppmärksamma Rosa Bandet, 

och eftersom en specialkollektion har skapats för ändamålet känner hon att arbetet verkligen 

är genuint och det får henne att vilja handla där.  

I matrisen placerar respondenten med säkerhet värde på en hög placering. Hon motiverar det 

med att värdet ökar för henne då hon köper en produkt som hon vet bidrar till ett gott 

ändamål. Annars känner hon inte av sitt eget bidrag på samma sätt. Respondenten anser också 

att initiativet ger henne högt förtroende eftersom företaget säljer annat än bara Rosa Bandet. 

Ett design samarbete och skapande av en kollektion visar på en vilja att verkligen driva in 

pengar till forskning och uppmärksamma människor på anledningen till varför det är så 

viktigt. 

 

Tillfredsställelsen till företaget ligger i att respondenten själv känner sig delaktig till 

insamlingen. Dock påpekar hon att tio procent inte är särskilt mycket, men att man får se till 

den slutgiltiga insamlingen när alla kunder bidragit. Företagets initiativ bidrar till att 

respondentens köpintentioner påverkas positivt. Hon säger att hon absolut blir påverkad att 

handla mer där, även när det inte är oktober och ”rosa månad”.  

 

”Eftersom det görs så mycket reklam för företaget och deras Pink Collection så går jag in där 

oftare än i vanliga fall” 

Respondenten mår bra för stunden av att engagera sig i CSR och säger att det beror på vilka 

produkter hon har köpt. Hon anser att hon borde bli bättre på att uppmärksamma företags 

sociala ansvarstagande, och bli motiverad av det att förbättra sig själv. Dock har allt 

ansvarstagande ett pris för kunden, det får helt enkelt inte bli för dyrt att ”ta ansvar 

tillsammans med företaget”.  

Respondentens förväntningar på initiativet är att företaget redovisar på prislappen exakt hur 

mycket av hennes pengar hon betalar med som går till forskningen samt hur mycket pengar 

totalt företaget totalt har lyckats samla in med hjälp av kunderna.  
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Figur 6. Intervju sex. 

Intervju sju: 2011-12-14 

Kvinna, 20 år från Västerås. Studerar matematik 

Värde är för respondenten ett laddat ord med olika innebörd. Värde kan ses som en positiv 

känsla som någonting tillför henne. I ett konsumtionssammanhang upplever hon värde när 

hon köper en vara eller tjänst som hon har användning för. Förtroende är någonting som hon 

får för ett företag när de lever upp till hennes förväntningar, krav och håller vad de lovar. 

Produkt, service och garanti ska alltid kännas bra för henne för att förtroende ska upplevas.  

Företag A: filantropiskt arbete mot HIV och Aids 

Respondenten anser att det är ett väldigt bra och viktigt initiativ som företaget engagerar sig i. 

Dock ställer hon sig tveksam till att företaget inte vill uppmärksamma detta, eftersom hon inte 

tror på att ett sådant initiativ aldrig genomförs med en baktanke om att gynna företaget. 

 

När respondenten får placera sin bedömning av värde och förtroende i matrisen, väljer hon att 

placera förtroende högt eftersom företaget tar socialt ansvar på det sättet. Detta är ingenting 

som innebär en stark känsla av värde för henne eftersom hon själv inte är kund i företaget, 

eller är med och engagerar sig. Däremot känns det alltid bra att veta att någon tar ansvar och 

vill råda bot på en sådan situation som påverkar människorna i Zambia. 

 

Respondenten kan inte uppleva en direkt relation till företaget bara för att de valt att hjälpa 

sina anställda i Zambia. Dessutom är det svårt eftersom informationen är svårtillgänglig för 
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kunder. När hon är medveten om initiativet uttrycker hon tydligt att hennes köpintentioner 

inte heller skulle öka. 

 

”Det är inte så att jag handlar mer bara för att de arbetar filantropiskt. Om jag behöver en 

produkt eller tjänst kommer jag handla den. Jag köper ingenting i onödan, då skänker jag 

pengar direkt istället” 

Även om hon själv inte bidrar med pengar i ett sådant initiativ så känner respondenten ändå 

en förväntan på att det ska genomföras så som företaget säger att de arbetar. Hon vill att 

pengarna verkligen ska gå till rätt ändamål, och säger att det är det positiva med reklam, för 

då blir företaget samtidigt skyldiga att visa vad de åstadkommit och det är svårare att ljuga.  

Företag B: sponsring av Blodomloppet 

Respondenten känner att detta initiativ är bra eftersom det uppmärksammar en livsviktig sak. 

I matrisen placerar hon förtroende högt upp och förklarar att Blodomloppet är ett initiativ som 

är viktigt att uppmärksamma och bra av företaget att sponsra i den utsträckningen som de gör. 

Värdet däremot är ingenting som är förändrat för henne. För att hon ska uppleva känslor av 

värde anser hon att hon skulle behöva delta i Blodomloppet själv, det är först då hon tror 

människor känner av vad initiativet ger. Eftersom hon inte deltar själv, tänker hon inte så 

mycket på detta initiativ och företaget i sig.  

”Hade jag varit äldre tror jag att jag uppmärksammat Blodomloppet mer och vad det faktiskt 

betyder, men jag har ingen bra erfarenhet eller kunskap om vikten av att ge blod” 

Respondentens resonemang innebär att hon skulle känna en bättre relation till företaget på 

grund av att hon inte riktigt kan relatera till ändamålet som initiativet ska bidra till. 

Tillfredsställelsen att vara kund hos företaget är någonting som hon inte heller ser som 

förbättrad av att bara veta att de tar socialt ansvar. Tillfredsställelsen ligger mer i värdet och 

hur nöjd hon är över det hon köper av företaget. Trots detta berättar respondenten att hon har 

förväntningar på att företaget använder sin position till att uppmana fler att ge blod, och det 

tycker hon de borde göra genom att skriva om Blodomloppet och hur många som deltog på 

deras hemsida så att människor förstår vikten av det. Att se resultat på hur många som ställde 

upp och vad det gav blodcentralerna är någonting hon gärna läser om.  

I frågan om respondentens köpintentioner skulle öka vid medvetenhet om CSR-initiativet 

svarar hon att hon fortfarande bara handlar det hon behöver. Sen om det finns två likadana 
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företag med samma utbud och villkor, skulle hon överväga att handla av det företag som 

engagerar sig bäst och tar socialt ansvar för ett ändamål hon själv kan relatera till.  

Företag C: cause related marketing -Rosa Bandet-kampanjen 

Respondentens allmänna uppfattning om företag som stödjer Rosa Bandet är bra. Dock finns 

det olika nivåer på hur de stöttar och det påverkar hennes uppfattning om företaget och de val 

hon gör. Hon tror att framgången hos företagets kampanj ligger i att de gör det genuint och så 

stort att det är svårt att undgå. Tio procent av försäljningen anser hon vara en bra summa och 

tillräckligt stor eftersom så många kunder handlar av företaget under den månaden.  

När respondenten får placera sina bedömningar om värde och förtroende i matrisen, väljer 

hon att placera båda högt. Hon motiverar detta med att förtroendet är högt för att företaget 

visar att de bryr sig om att forskningen ska bli framgångsrik. Värdet blir medelhögt eftersom 

hon själv får delta till insamlingen. Dock blir värdet inte lika högt som det skulle kunna bli 

om hon hade skänkt pengar direkt till Bröst Cancerfonden. 

 

Respondenten känner av en relation till företaget eftersom hon själv är kvinna. Men hennes 

köpintentioner ökar inte bara för att det säljs produkter med Rosa Bandet på, hon vill 

fortfarande ha ett grundbehov av allt som hon köper. Däremot kan all marknadsföring som 

företaget sysslar med påverkar henne att gå dit eller tänka gott om företaget. Respondentens 

motivering till att hon handlar saker hon behöver och passar på extra när det är oktober månad 

är för att hon tror att ”Rosa produkter” påminner andra människor om att det är dags att 

uppmärksamma ämnet extra och skänka pengar.  

”Jag ser det som marknadsföring av saker jag använder som är rosa och förhoppningsvis kan 

påminna andra om att köpa likadana saker” 

När respondenten blir engagerad i insamlingen känner hon en tillfredsställelse i form av att 

hon gjort någonting bra att och att det är tack vare företaget som tagit initiativet att skapa 

denna kampanj. Hon skulle definitivt välja att handla hos detta företag för att de kämpar med 

sitt sociala ansvar, framför ett annat företag som är verksam inom samma bransch och 

erbjuder samma saker.  

Förväntningarna på Rosa Bandet-kampanjen är stor hos respondenten. Hon vill i egenskap av 

kund veta exakt hur mycket som samlades in och att pengarna verkligen gått till det som 

utlovats. Hon berättar även att det vore roligt att få se vad Cancerfonden säger om resultatet 

av allas bidrag för att bli peppad inför nästa år då fler förhoppningsvis vill bidra.  
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Respondenten avslutar med att säga att hon med åldern i kombination med ett bra arbete, 

förmodligen tror att hon kommer värdesätta socialt ansvarstagande i företag mer än vad hon 

gör idag och även bidra med sina egna pengar i större utsträckning. Idag måste saker hon 

lägger sina pengar på ge ett värde för henne själv, och att hon aldrig skulle skapa ett behov av 

en produkt eller tjänst bara för att det går till ett gott ändamål.  

    

       

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Intervju sju. 

Intervju åtta: 2011-12-15 

Man, 25 år från Västerås. Arbetar som redovisningsekonom 

Förtroende i ett kund- och företagssammanhang anser respondenten är ett komplext begrepp 

som har olika innebörd beroende på vad man talar om. Det går att ha förtroende för en person 

som är VD för ett företag, vilket resulterar i att man då får ett förtroende för företaget 

förklarar respondenten. Det kan också handla om etiska aspekter, miljö, var produkterna 

kommer ifrån. Respondenten vill särskilt poängtera att han inte får förtroende för att en 

dagligvaruhandel har bra service, då handlar det mer om en förväntan på företaget. 

 

Värde är också ett komplext ord med flera innebörder för respondenten. För att återgå till hans 

tidigare exempel så är värde någonting han själv upplever som kund när han får service från 

personalen i en matbutik. Ett värde, som för honom innebär att någonting är utöver det 

vanliga, sker inte när han blir hänvisad till var mjölken finns. Det sker när hans förväntningar 

överträffar i mötet mellan han själv och personalen. 
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Företag A: filantropiskt arbete mot HIV och Aids 

Detta initiativ ansåg respondenten vara själviskt. Han har en uppfattning om att inga 

handlingar som ett företag gör är osjälviska. Han ser initiativet som någonting som företaget 

engagerar sig i för att deras anställda i Zambia ska hålla sig friska för att de ska kunna arbeta 

åt dem, och ingenting som utfärdas för att behålla hälsan hos dem i andra sammanhang. Han 

tror att filantropi är svårt för företag att genomföra eftersom han inte tror på att det finns 

osjälviska baktankar och att sådana initiativ alltid går att relatera till någonting som företaget 

själv vinner på. 

I matrisen placerar respondenten ut förtroende högt upp på skalan. Han anser att själva 

initiativet, det företaget faktiskt gör bortsett från deras baktankar, inger högt förtroende. Men 

som potentiell eller befintlig kund skulle det inte tillföra någonting av värde. Däremot är det 

alltid ett generellt värde eftersom det hjälper utsatta människor i världen.  

Respondenten uttalar sig allmänt om filantropi och menar att han inte förstår syftet med att ta 

socialt ansvar och sen inte göra reklam för det.  

”Jag utgår från att alla företag vill göra reklam för sig själva, så när företag inte gör det kan 

jag uppfatta det som att de istället inte är beredda att stå för det dem gör. Kanske för att 

initiativet inte är så bra som de skriver.” 

Respondenten svarar att han skulle välja detta företag framför ett annat om han behövde göra 

det valet. Valet baseras på vem som tar störst ansvar. Dock skulle köpintentionerna inte öka, 

han anser fortfarande att han måste ha ett basbehov av en produkt för att köpa den. Men var 

han köper produkten baseras på vilket företag som tar ansvar på ett genuint sätt. 

Respondenten skulle även kunna tänka sig överge sitt företag han handlar av ofta och byta till 

en konkurrent med samma utbud om det vore för bättre socialt ansvarstagande i företaget. 

Oavsett vilket företag det än handlar om förväntar respondenten sig fortfarande att företaget 

talar sanning och utför det dem sagt att de gör eller ska göra.  

Företag B: sponsring av Blodomloppet 

Respondenten tycker att initiativet som företaget arrangerar är bra eftersom det påverkar hela 

vården i Sverige och gynnar alla människor. Det väcker intresse och påverkar inte bara 

företaget, utan också alla i omgivningen.  

Respondenten berättar att han ser en tydlig skillnad mellan initiativ ett och två. Kopplingen, 

som han benämner relationen, är inte lika stark för kunden i initiativ 1, eftersom det berör ett 
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CSR-initiativ mellan företaget och deras anställda. I initiativ två är tre partner inkluderade i 

relationen mellan företaget, alla som vill delta och Blodcentralerna. Han anser att företagets 

typ av initiativ är mer oegoistiskt eftersom alla tjänar på det, vilket han inte anser att fallet är 

för företag A. I första initiativet upplever han det som att företaget räddar sina anställda för att 

upprätthålla sin egen arbetskraft.  

I matrisen tycker respondenten anser att förtroendet höjs eftersom han ser sponsringen som 

ganska dold för omgivningen. Däremot placerar han förtroendet inte alls lika högt som i första 

initiativet. Värdet är ganska lågt fortfarande och respondenten förklarar det med att om han 

själv skulle ge blod skulle det tillföra större värde till honom. Respondenten har varit med och 

sprungit Blodomloppet tidigare, men då inte gett blod.  

Respondenten anser inte att han får större tillfredsställelse av att vara kund i ett sådant företag. 

Han hävdar själv att han visste vad Blodomloppet var sen tidigare, men att han inte kunde 

minnas vem huvudsponsorn var. Respondenten tror att sponsring är ett sätt för företag att 

marknadsföra sig på som han tror påverkar hans egna och andra kunders köpintentioner. Att 

välja detta företag framför ett annat på grund av Blodomloppet är ganska drastiskt menar 

respondenten. 

 

Att välja detta företag framför ett annat på grund av Blodomloppet är ganska trastiskt menar 

respondenten. 

”Ju mer man kan relatera till ett initiativ desto mer påverkad blir man i valet av vilket företag 

man vill handla av” 

Respondenten skulle alltså kunna byta företag för att ett CSR-initiativ är bättre eller tillför 

honom mer värde. Han förväntar sig inte särskilt mycket av företaget eftersom han själv inte 

är med och ger blod. Men om han skulle göra det skulle förväntan och värdet få en helt annan 

betydelse för honom.  

Företag C: cause related marketing -Rosa Bandet-kampanjen 

Respondenten upplever det tredje initiativet som någonting bra då det engagerar många 

människor att bidra med sina pengar. Samtidigt tycker han också att det är oetiskt, på grund 

av att han tror företaget gör detta i syfte för att tjäna pengar och förbättra sin image. Eftersom 

initiativet berör livsviktig forskning anser han ändå att ”alla medel är tillåtna”, eftersom det 

ändå bidrar till en insamling, vilket är bättre än ingenting.  
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I matrisen väljer respondenten att placera medelbra förtroende för att det ger en viss känsla av 

förtroende för att företaget tar ansvar genom sin insamling till forskning. Men förtroendet 

skulle mer bevaras än höjas om han vore kund i företaget. Värde kan enligt honom själv bara 

skapas först när han köper en ”rosa produkt”. Respondenten uttrycker också att det sedan 

beror på vad han köper. Det får då inte vara ett vanligt Rosa Band som vilken butik som helst 

säljer i oktober för att det ska höja hans förtroende som kund. 

 

”Jag tror att förtroende kan övergå till värde och definieras som samma sak, även om jag 

tycker att båda orden i ett sammanhang där jag är kunden är två helt olika saker”. 

Respondentens relation till företaget om han vore kund där ser han inte som någonting som 

skulle förbättras. Han uttrycker noggrant att han inte tycker om detta initiativ på grund av det 

kommersiella. Respondenten anser att hans tillfredsställelse ökar, eftersom han bidragit till 

insamlingen och kan må bra som person, men skulle inte uppleva detta om han inte handlar en 

produkt som bidrar till insamlingen.  

Köpintentionerna ökar inte hos respondenten trots att produkterna bidrar till insamlingen, han 

måste ha ett behov av det för att köpa. Däremot kan hans behov skapas på plats, om det 

handlar om en liten sak att bidra med, t.ex. Rosa Band rosetten, men så fort det handlar om 

dyrare saker måste ett tidigare behov finnas. Respondenten skulle inte byta till ett annat 

företag i och med detta initiativ, då skulle han ge pengar direkt till fonden. När han väl 

handlar produkter som bidrar till insamling, vill han se resultat på det som företaget 

presenterar samt veta hur mycket av försäljningsvärdet som går till forskningen. 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Intervju åtta. 
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5. Analys 

Nedan följer en analys där vi utgår från vår teori och vårt empiriska material.  För att 

analysen ska bli så tydlig som möjligt vill vi upprepa de olika CSR-initiativen. Dessa initiativ 

är som tidigare nämnt utvalda av oss som författare och representerar de vanligaste sätten 

för företag att arbeta med CSR på. Vi diskuterar och analyserar relationerna och kunders 

uppfattningar i termer av värde och förtroende för att besvara vår frågeställning; Hur 

påverkar CSR-initiativen; filantropi, sponsring och CRM kunders upplevda värde och 

förtroende? Analysen är uppdelad efter de tre initiativen och avslutas med en Övrigt-del.  

5.1 Filantropi 

Filantropi syftar till en osjälvisk handling där företag donerar kapital till ett speciellt ändamål 

utan att de har ett kommersiellt syfte eller förväntning på avkastning (Polonsky & Speed, 

2001). Trots att detta CSR-initiativ inte associeras till företaget och därför inte heller borde 

påverka konsumenters inställning (Polonsky & Speed, 2001), menar respondenterna att alla 

företag alltid har någon typ av vinstintresse med sina olika CSR-initiativ. De flesta menar 

även att så länge målet helgar medlet så kan de bortse från detta. Deras åsikter går i linje med 

forskare som menar att osjälviska intentioner inte kan rättfärdiga välgörenhetsbidrag, då det 

råder en stor konkurrens på marknaden idag (Bronn & Vrioni, 2001). 

 

Respondenterna hade olika åsikter om valet av exponering men majoriteten menar att 

förtroendet kan stärkas om företagen, som i det här fallet, inte visar det med ett kommersiellt 

syfte. Om det skyltar med sitt initiativ menar respondenterna att de lättare kan ifrågasätta 

syftet. En respondent ifrågasatte däremot att företaget inte visade upp det för omgivningen 

och menade att det kanske inte är så bra som de säger. 

 

”Jag utgår från att alla företag vill göra reklam för sig själva, så när företag inte gör det kan 

jag uppfatta det som att de istället inte är beredda att stå för det dem gör. Kanske för att 

initiativet inte är så bra som de skriver.” 

 

Medan en annan respondent sa: 

”Att man vet om att ett företag engagerar sig kan det stärka förtroendet hos mig som kund, 

och företaget får högre pondus i mina ögon”. 

 

Det som vi ser här är att majoriteten av respondenterna uppskattar att företaget inte visar att 
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de har ett kommersiellt syfte med initiativet. Detta är även grundtanken med CSR och 

filantropi där syftet ligger i att ta ett samhällsansvar och vilar på viljan av att vara goda 

samhällsmedborgare (Collins, 1994, Polonsky & Speed, 2001). Dock ser vi även till den 

respondent som blev misstänksam mot initiativet och att denne efterfrågade mer information, 

vilket går i linje med EU-kommissionens (2001) teori om att kunder har en allt större 

efterfrågan på information och trygghet där deras intresse för miljö- och socialhänsyn räknas 

in.  

 

Respondenterna upplevde initiativet som någonting som ökade deras förtroende för företaget. 

Detta motiverar de med att initiativet i sig är bra, att företaget visar omtanke för sin personal, 

att de satsar långsiktigt samt att de inte verkar ha ett kommersiellt syfte med det. Att 

respondenterna ansåg att initiativet, donering av pengar till HIV- och Aidsdrabbade i Zambia, 

var bra påverkar deras förtroende positivt. Detta går även i linje med teorin om att företagens 

CSR arbete, utöver att vara goda samhällsmedborgare, syftar till att erhålla förtroende genom 

att svara på den informella efterfrågan som finns i samhället (Borglund, De Geer & 

Hallvarsson, 2009). Förtroende är i sin tur en viktig faktor i goda relationer (Gummesson, 

2000). En relation sägs bygga på en attityd som inte bara visas i kundens köpbeteende, utan 

denne måste även ha en känslomässig och mental förbindelse till relationen eller 

relationsparten (Storbacka, 2000). Då både respondenternas attityder och förtroende till 

företaget var positivt, kan det tyda på att ett filantropiskt initiativ kan ha en positiv påverkan 

på relationer.  

 

Forskare menar dock att företag måste förstå kunders behov och processen där behov 

tillfredsställs samt ha kunskap om deras värdesystem, för att relationsprocessen ska utvecklas 

på rätt och tillfredsställande sätt (Grönroos, 2000). En av de respondenter som inte upplevde 

ett värde i detta initiativ sa; med tanke på att företaget engagerar sig i ett sådant initiativ, även 

utan kunders vetskap, kanske det heller inte är meningen att det ska ge ett värde för kunden. 

De respondenter som valde att placera ett högt värde i matrisen upplevde inte att detta 

skapades i en relation till företaget. Respondenterna fick ett värde i form av tillfredsställelse 

för att de fick reda på om initiativet och några av dem upplevde ett känslomässigt värde bara 

av att vara eventuellt kund i företaget. Det vi tydligt kunde se här, som även forskare 

poängterar, är att respondenternas värden är variabla och subjektiva (Green & Peloza, 2011, 

Consumer and organizational behaviour, 2009). 
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Tidigare litteraturen förutsätter att förtroende, när det förekommer, kan motsvara en kunds 

intention att handla (Pivato et al. 2008). Trots att respondenterna var eniga om att förtroendet 

var högt hade de olika åsikter i frågan om det filantropiska initiativet påverkade deras 

köpintentioner. De som ansåg att deras köpintentioner påverkades positivt argumenterade för 

att det kunde bero på att företaget inte bara har ett vinstintresse, utan även gör saker som är 

mer moraliskt grundat genom sitt initiativ. En annan respondent menade att upplevt lågt värde 

inte påverkar hennes köpintentioner.  

 

”Det är inte så att jag handlar mer bara för att de arbetar filantropiskt. Om jag behöver en 

produkt eller tjänst kommer jag handla den. Jag köper ingenting i onödan, då skänker jag 

pengar direkt istället” 

 

Om behov av en produkt fanns, menade en av respondenterna, att han skulle kunna välja detta 

företag framför ett annat. Han menar också att ett val av företag beror på vem som tar störst 

ansvar. I vår respondentgrupp kan vi i det filantropiska initiativet inte tydligt se att förtroende 

motsvarar en kunds intention att handla av företaget.  

5.2 Sponsring 

Det här initiativet identifieras som en strategisk investering och kan ses som en viktig del i ett 

företags marknadsföringsaktiviteter då företaget får möjlighet att utnyttja den kommersiella 

potentialen som är associerad till det sponsrade eventet (Gwinner & Bennet, 2008 samt 

Polonsky & Speed, 2001). Detta uppfattade även respondenterna och de menade att det i det 

här initiativet fanns ett tydligare vinstintresse än i initiativ nummer ett. Dock var det inte 

någonting de la någon värdering i, utan syftet med initiativet var det viktigaste vilket de också 

var överens om att det var bra. En respondent menade att det inte kan bli negativt att 

marknadsföra sig på det här sättet då slutresultatet bidrar till någonting alla tjänar på. En 

respondent menade att det är bra att ett stort företag som har möjligheten att engagerar sig så 

här, verkligen gör det. En annan menade att detta initiativ var bättre än det innan då de berör 

fler, både personal, företaget och kunder. 

 

”Jag har förväntningar på företaget som arbetar så här att de verkligen kan koppla sina 

produkter och verksamhet till initiativet” 

 



55 
 

”Reklamen prackar inte på med olika produkter och handlar inte om att sälja, utan det visar 

på ett företag som engagerar sig. Det vinner säkert på det men inget företag skulle nog 

engagera sig i någonting som inte ger vinning”. 

 

”Det kommersiella spelar ingen större roll så länge företaget engagerar sig i någonting 

viktigt” 

 

Detta uttalande var det flera som höll med om och det borde bekräfta det som vissa forskare 

säger att det som påverkar kunders attityder är hur CSR-initiativ är utformade samt vilket 

syfte de har (Barone et. al, 2000). Även i detta fall upplevde respondenterna att förtroendet 

var relativt högt som ett resultat av initiativet och alla hade markerat förtroendet i den översta 

delen av matrisen. Respondenterna tyckte att det ingav ett bra förtroende då företaget hade ett 

gott syfte med initiativet och att de kämpar för ett bra ändamål. Dock tyckte majoriteten att 

det ingav lite lägre förtroende än i det första initiativet och detta berodde på det kommersiella 

syftet menade dem. I detta ser vi en tydlig koppling till att respondenterna, för att de ska 

kunna bortse från det kommersiella med sponsring (Gwinner & Bennet, 2008), behöver de 

uppleva syftet med initiativet som någonting bra. Våra respondenter menade att de även 

kunde bortse från att initiativet är kommersiellt om syftet med det var bra än när det i övriga 

fall blir för tydligt, det vill säga när företagets koppling till ändamålet blir för starkt. Då ser vi 

utifrån respondenternas svar att det kan påverka förtroendet.  

 

Enligt (Meenaghan, 1991) kan sponsring öka kunders igenkännande av företaget och dess 

produkter och det är någonting som våra respondenter inte riktigt verka kunna relatera till. 

Trots att några av respondenterna säger att de själva sprungit loppet kan de inte minnas vilket 

företag som sponsrade det. Förtroendet är en viktig faktor, för båda parterna, i goda relationer 

(Gwinner et. al, 1998, Gummesson, 2000). Med hänsyn till respondenternas upplevda 

förtroende, som de menade grundade sig på syftet bakom initiativet, kan vi se en koppling till 

Grönroos (2007) definition av relationer där han menar att en relation har vuxit fram när 

kunden anser att företaget och kunden tänker på samma sätt. 

 

Åsikterna om värdet varierade mellan respondenterna och vi kan även här se att värde är 

någonting subjektivt och variabelt (Consumer and organizational behaviour, 2009, Green & 

Peloza, 2011). De som menade att det ingav ett stort värde sa att det berodde på att de fick en 

viss tillfredsställelse av att handla av företaget, att det var en ”win-win-win-situation” där 

kund, blodgivarcentraler och företaget tjänade på det samt att reklamen var bra och gav ett 
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värde. De respondenter som inte upplevde ett värde eller lågt värde med initiativet svarade att 

det berodde på det kommersiella syftet samt att det inte fick ut någonting av initiativet som 

kund.  

 

”Jag tjänar egentligen inget som kund på att företaget sponsrar Blodomloppet, men eftersom 

jag tycker om tävlingar och att jag anser att det är viktigt och lämna blod, så leder det 

troligtvis till att jag väljer detta företag framför andra. Så på något sätt påverkar initiativet 

mig som kund och jag tror jag skulle känna stolthet över att man är med och sponsrar en 

sådan sak och det är nog mer ett emotionellt värde man upplever för att man är kund i 

företaget” 

 

”Värde tycker jag beror på engagemanget från individ till individ, d.v.s. det beror på om man 

är åskådare eller deltar själv. Och deltagandet kan ju vara i olika grad.” 

 

”Hade jag varit äldre tror jag att jag uppmärksammat Blodomloppet mer och vad det faktiskt 

betyder, men jag har ingen bra erfarenhet eller kunskap om vikten av att ge blod” 

 

Det vi kan se här är att respondenterna har olika åsikter om värde och upplever det olika. Det 

emotionella värdet och tillfredsställelse av att vara kund upplever vissa medan andra inte 

upplever ett värde överhuvudtaget, men tror att de skulle göra det om de deltog i loppet eller 

gav blod. Kunder kan ses som medskapare av värde och är med och engagerar sig i själva 

företagets arbete och processer, vilket även ses som viktiga grundstenar i ett företags 

marknadsföringsarbete (Vargo & Lusch, 2004:2008) En viktig egenskap i relationer är 

engagemang (Gummesson, 2000) vilket tyder på att det kan vara någonting som 

respondenterna saknar för att erhålla värde från relationen.  

 

”Ju mer man kan relatera till ett initiativ desto mer påverkad blir man i valet av vilket företag 

man vill handla av”. 

 

Köpintentionerna påverkades inte märkbart av detta initiativ, trots att majoriteten av 

respondenterna upplevde ett högt förtroende. Trots det menar några av respondenterna att 

sponsring är bra om det har rätt koppling mellan företag och deras sociala ansvarstagande. En 

respondent menade att hennes köpintentioner påverkas positivt, men poängterar även att det 

kan påverkas negativt om det är en otydlig koppling mellan företagets verksamhet och 

initiativet. Det kan även locka kunder att uppmärksamma företaget samt att kunder kan få en 
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bättre attityd till det. Däremot menade en del respondenter att de skulle välja detta företag 

framför ett annat som erbjöd samma produkter om de var i behov av dessa. Med andra ord 

borde man kunna se detta som en konkurrensfördel, som även forskare menar, att CSR kan 

ses som ett sätt för företag att erhålla legitimitet på samt stärka konkurrensen om 

uppmärksamhet (Sahlin-Andersson, 2006). 

5.3 CRM 

 

Cause related marketing är ett CSR-initiativ där företagen lovar att donera ett bestämt belopp 

till en ideell organisation eller till ett socialt sammanhang när kunder köper företagets 

produkter eller tjänster som är kopplade till det specifika ändamålet (Nan & Heo, 2007). I och 

med det är det specifika målet med CRM-initiativ att generera försäljning (Polonsky & Speed, 

2001), med lockbete att de kan bidra till välgörande ändamål (Bronn & Vrioni, 2001). Det kan 

ses som en marknadsföringsaktivitet (Mullen, 1997). Respondenterna var mycket medvetna 

om företagets affärsmässiga mål, det vill säga att det fanns ett vinstintresse samt att det var ett 

sätt för företagen att locka kunder på. Några av respondenterna tyckte detta CSR-initiativ var 

ett mycket bra sätt, eftersom kunderna engagerades samt att syftet med initiativet var bra då 

det uppmärksammar livsviktig forskning. Andra respondenter däremot ifrågasatte sättet som 

initiativet var utformat på och menade att bröstcancer inte ska vara en anledning till att företag 

ska vinna på det i någon mening. Det som vi kan urskilja är att detta resonemang är det som 

påverkar förtroendet hos respondenterna. 

 

Företag som engagerar sig i CSR är enligt teorin någonting som skyddar och ökar förtroendet, 

vilket är en stor konkurrensfördel för företagen på marknaden idag (Pivato, Mincani & 

Tincati, 2008). Genom att studera matriserna som respondenterna fick placera värde och 

förtroende i, går det att av majoriteten att urskilja låga placeringar av förtroende för detta 

initiativ. Orsaken till detta beror bland annat på hur respondenterna värderar initiativet som 

företag C engagerar sig i samt att de ser det kommersiella syftet och vinstintresset som 

någonting som överglänser ändamålet. Det går att se ett samband mellan respondenternas 

svar, att fler skulle vilja att företaget gav mer av försäljningssumman till forskningen, 

eftersom respondenterna anser att fler företag borde ta chansen att påverka människor på rätt 

sätt. Majoriteten av respondenternas svar visar på en förväntning att företaget ska hålla vad de 

lovar med sitt initiativ, vilket också teorin om förtroende bekräftar, då förtroende kan bero på 

personlighetsfaktorer (Johnson & Grayson, 1996 i Grönroos, 2007). De få respondenter som 

upplevde förtroendet som högre, såg till själva ändamålet och tyckte det var bra att 
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bröstcancer uppmärksammades oavsett företagets bakomliggande tankar med initiativet. Det 

är intressant att studera kopplingen närmare mellan respondenternas upplevda förtroende och 

hur initiativet är utformat. Detta visar på att majoriteten av våra respondenter anser att företag 

som tar socialt ansvar på ett kommersiellt sätt och skapar försäljning av det, borde ge mer av 

själva intäkterna till ändamålet. När kunder får vara med och bidra, blir de uppmärksammade 

på hur mycket av försäljningen som faktiskt går till ändamålet. Härmed märks det att fokus 

hamnar på beloppet och enligt våra respondenter kan det alltid bli större. Att själva ändamålet 

med initiativet anses bra hos respondenterna är viktigt för att det specifika målet med CRM, 

att generera försäljning, ska uppfyllas (Polonsky & Speed, 2001). Som nämnt upplevde en del 

av respondenterna sitt förtroende lågt. Deras svar tyder dock på att förtroende för företag kan 

stärkas om företag minskar krav på vinsten och istället syns utåt med anledning av att 

uppmärksamma initiativet. Detta går i linje med vad Barone et. al (2000) säger; för att kunder 

ska stötta ett initiativ spelar det stor roll hur företaget utformar det samt vilken baktanke som 

ligger till grund för detta.  

 

Några respondenter uppskattade engagemanget som initiativet faktiskt möjliggör. Företag 

som arbetar med CRM gör det med syftet att de vill attrahera kunder som vill göra skillnad i 

samhället genom att bidra till försäljningen (Bronn & Vrioni, 2001). Majoriteten av våra 

respondenter har svarat att de upplevde högt värde av detta initiativ, men först när de handlar 

en produkt eller tjänst själva. Enligt Vargo & Lusch (2004:2008) så skapas värde tillsammans 

med kunden. Enligt Grönroos (2008) känner sig kunder bättre och upplever värde när de 

kommer hem med en produkt som de vet har bidragit till någonting bra. Deras egen 

ekonomiska insats är ett medel på vägen för att de ska kunna få ut ett värde av CRM. 

Engagemang är enligt teorin en viktig faktor i relationer (Gummesson, 2000) och 

respondenternas svar går hand i hand med teorin om att engagemang är den fas där parterna 

upplever en tillfredsställelse från relationen (Dwyer et. al, 1987). Detta går i sin tur också i 

linje med företagens affärsmässiga mål med CSR, det vill säga att tillfredsställa kunders 

efterfrågan (Green & Peloza, 2011). Respondenternas åsikter stärker teorin om att det är av 

stor vikt för företagen att de har kunskap om kunders efterfrågan. Enligt Grönroos (2004) kan 

värde hos en kund handla om att företag tar tillvara på dennes intressen och utformar sitt 

sociala ansvarstagande genom att tillmötesgå det.  

 

Antalet skeptiker till CRM har ökat då många människor tvivlar på vad det bakomliggande 

syftet med CSR verkligen är (Bronn & Vrioni, 2001). Detta kan vi även se hos några av våra 

respondenter då de ifrågasätter syftet, insamlingen samt resultatet. Enligt Grönroos (2004) ses 
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det totala upplevda värdet som summan av kärnvärdet och ett ytterligare värde. I fallet med 

våra respondenter kan vi dock inte se att denna skepticism påverkade det totala upplevda 

värdet negativt.  

 

Engagemanget upplever många av respondenter kan påverka att de väljer det företaget 

framför ett annat. Däremot menar de inte att det påverkar deras köpintentioner väsentligt då 

de inte skulle handla en produkt om de inte var i behov av den.  

5.4 Övrigt 

Enligt forskare bör olika CSR-initiativ framkalla olika uppfattningar om företagen och olika 

beteende intentioner hos kunderna (Yuan-shuh, 2010). Som tidigare forskning visar, bildas 

CSR-initiativ för att stärka konkurrensen om uppmärksamhet, resurser och legitimitet (Sahlin-

Andersson, 2006). Dessa tre initiativ framkallar tydligt olika uppfattningar hos olika 

individer, men vi kan även se en differentiering mellan respondenterna svar inom samma 

initiativ. Som vi nämnt tidigare menar forskare att det är av stor vikt för företagen att ha 

kunskap om kundernas efterfrågan och kunna hantera den (Lekunze, 2007 & Grönroos, 2004) 

vilket verkar vara en utmaning, då respondenterna i det här fallet är olika skeptiska samt har 

olika åsikter och uppfattningar. 

 

Någonting vi kunde urskilja ur de olika initiativen gällande värden var att om kunden hade ett 

intresse i själva initiativet, ansåg de själva att det gav dem ett större värde. Exempelvis kände 

en respondent mycket för initiativet ”donation till HIV och Aids drabbade i Zambia” då han 

har stor kunskap i ämnet från sitt arbete. Han sa även att han skulle föredra företaget framför 

andra och att det troligtvis beror på vad kunden kan relatera till. Detta stämmer överens med 

vad Barone et. al. (2000) säger då de menar för att kunder ska stötta ett CSR-initiativ måste de 

få ut ett värde av det och därför är det viktigaste hur initiativet är utformat och vilken 

baktanke som ligger till grund för detta. CSR är ett sätt för företaget att hantera den 

”informella efterfrågan” på från omgivningen, som i sin tur är av yttersta vikt att kunna 

hantera för att företaget ska lyckas (Lekunze, 2007). För att kunna skapa det totala upplevda 

värdet för kunderna måste de veta vad kunder har för efterfrågan och på vilket sätt de får 

värde. Vi har tidigare nämnt Grönroos (2004) värdeekvation där det totala värdet är beroende 

av kärnvärdet och det ytterligare värdet, som i sin tur både kan vara positivt och negativt. 

Någonting som vi kan se utifrån våra respondenters svar är att företag bör vara medvetna om 

kunders preferenser samt deras kunskap om CSR. De flesta respondenterna var i alla initiativ 

medvetna om att det fanns ett vinstintresse vilket i vissa fall ledde till att respondenten 
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ifrågasatte initiativet. Syftet med initiativet kan vi ur respondentgruppen urskilja att det är en 

faktor till ifrågasättande och skepticism hos kunderna. Framför allt kunde vi se detta i fallet 

med CRM. Även i de övriga initiativen var det respondenter som ifrågasatte syftet eller 

exponeringen. 

 

Gällande förtroende fick det en hög placering i matriserna för både filantropi och sponsring. 

Dock skiftande det lite i CRM-initiativet, där det var flera av respondenterna som placerade 

förtroende lågt. Företag kan erhålla förtroende genom att agera i samklang med de normer och 

förväntningar som finns i omgivningen (Borglund et. al, 2009) och det är även en viktig faktor 

i goda relationer (Gummesson, 2000). Fler av respondenterna förklarar i sina svar att de har 

förväntningar på att företagen ska fortsätta med sina initiativ. De har även förväntningar på att 

få information om resultat. Green och Peloza (2011) säger att CSR kan, förutom att 

tillfredsställa de behov som finns i samhället, även syfta till att svara på kunders förväntningar 

på företaget. Om företag dessutom inte uppfyller de förväntningar som finns från kunderna 

kan det påverka förtroendet negativt (Grönroos, 2007). 
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6. Slutsats 
I tidigare studier har vi funnit ett teoretiskt glapp i hur olika CSR-initiativ kan påverka 

kunders upplevda värde och förtroende till företag (Bhattacharya & Sankar 2004, Polonsky & 

Jevon, 2009). I vår studie är vårt syfte att studera kunders uppfattningar till CSR-initiativ och 

deras attityder till företag som arbetar med sådana, för att kunna besvara vår problemfråga: 

Hur påverkar CSR-initiativen; filantropi, sponsring och CRM kunders upplevda värde och 

förtroende? 

Filantropi var det initiativ som respondenterna mest upplevde att det påverkade deras 

förtroende till företaget positivt. Orsaken till detta beror på företagets diskreta sätt att 

genomföra sitt initiativ på samt att respondenterna upplevde syftet med det som en 

självklarhet för företagen att stötta. Det upplevda värdet hos respondenterna skiljde sig åt. De 

som upplevde ett värde menade att de erhöll detta i form av tillfredsställelse av vetskapen att 

företaget arbetade med den viktiga orsaken till initiativet. De som däremot inte upplevde ett 

värde menade att de saknade det på grund av att de som kunder inte fick ut någonting av detta. 

I sponsring initiativet ansåg respondenterna att förtroendet var högt, dock påpekade några att 

det var lite lägre än i initiativ ett på grund av det kommersiella syftet. Att de upplevde att de 

fick förtroende för företaget berodde på att syftet med initiativet var bra då de kämpar för 

välgörande ändamål som respondenterna ansåg vara av stor vikt. Värdet varierade mellan 

respondenterna och även här menade de som upplevde ett värde att det berodde på 

tillfredsställelsen av vetskapen, att det var många som tjänade på det samt att reklamen var 

bra. De som inte upplevde ett värde menade å andra sidan att det berodde på det kommersiella 

syftet samt att de själva inte var med och engagerade sig i det. 

I initiativet med CRM upplevde majoriteten av våra respondenter lägre eller inget förtroende 

till företaget då de menade att vinstintresset i sammanhanget blev alltför centrerat. Det 

upplevda värdet däremot var störst i detta initiativ hos våra respondenter. De flesta menade att 

det berodde på att de själva fick vara engagerade i initiativet, men även här upplevde 

respondenterna ett emotionellt värde för att de fick vara med och bidra. 

I denna studie har vi utgått ifrån de tre vanligaste CSR- initiativen och låtit respondenterna 

uttala sig om hur de upplever värde och förtroende för var och en av dessa. Det vi kan se är att 

respondenterna upplevde högst förtroende i filantropi på grund av det icke-kommersiella 

syftet och de upplevde även högst värde i CRM där de fick vara med och engagera sig i 

strävan att ta ansvar. Dock kan vi urskilja att det som respondenterna poängterar är att syftet 
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bakom initiativet ska vara bra och intressera dem själva och de menade även att de många 

gånger kunde bortse från att det är kommersiellt så länge “målet helgar medlet”. För att 

företagen ska kunna få en mer berikad relation till sina kunder och intressenter samt erhålla ett 

förtroende från kunden borde de vara, oavsett initiativ, medvetna om kundernas skepticism, 

kunskap samt främst se till deras intresse och informella efterfråga. Som tidigare teoretiker 

säger, att ha kunskap om vad som skapar värde för kunden är en tillgång för företag, sett ur ett 

relationsperspektiv, då kundvärdet skapas av kunden i relation med leverantören. 
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7 Förslag till framtida forskning  
Med bakgrund av vår kvalitativa studie, där vi undersökt kunders uppfattningar och attityder 

till de olika CSR-initiativen samt det värde och förtroende det tillför kunderna, vill vi 

avslutningsvis ge förslag på framtida forskning.  

 Med utgångspunkt i vår kvalitativa studie skulle vi tycka det vore intressant att göra en 

bredare undersökning på samma sätt som vi har gjort, under förutsättning att det finns 

mer tid och större resurser att genomföra det. På det sättet kan fler svar från 

respondenter samlas in och möjligtvis utgöra en grund för teori om vilken CSR-

initiativ som företag kan använda sig av i framtiden.  

 Ett ytterligare förslag till framtida forskning vore att med utgångspunkt i vår studie 

återupprepa detta ämne i intervaller, förslagsvis mellan tre till fem år. Detta för att se 

hur CSR som trend ändras och påverkar kunders beteende och attityder.  

7.1 Egna reflektioner 
Det som vi såg som en röd tråd genom våra intervjuer var att många respondenter upplevde 

företagens möjlighet att synas kommersiellt, i både sponsring och CRM, som något 

paradoxalt. Samtidigt som respondenterna upplevde företagens sociala ansvarstagande som 

negativt på grund av det kommersiella uppmärksamheten, eftersom ändamål som Rosa 

Bandet eller bekämpning av HIV inte ska vara en anledning till att synas, så ansåg de även att 

reklamen blir någonting som de sedan får stå för. Ett intressant citat av en respondent som vi 

uppmärksammade var; 

”Jag utgår från att alla företag vill göra reklam för sig själva, så när företag inte gör det kan 

jag uppfatta det som att de istället inte är beredda att stå för det dem gör. Kanske för att 

initiativet inte är så bra som de skriver.” 

I detta fall är filantropi förvisso ett diskret sätt för företag att ta sitt samhällsansvar på och vi 

ser att de företag som skriver om sina initiativ på sina hemsidor, gör det på ett ganska dolt 

sätt. Men eftersom de agerar och tar ansvaret i det tysta kan det också bli en motsatt effekt 

mot kritiken att det är kommersiellt. Vi upplevde en känsla av detta under några av våra 

intervjuer vi utförde, att respondenterna upplevde det som att företagen tar ansvar för att det 

förväntas av dem, men skriver om det diskret på sina hemsidor för att inte låta sina initiativ bli 

upp till bevis om de inte skyltar med det. Detta anser vi tyder på att riktad reklam mot 

kunderna, i särskilda fall kan vara bra eftersom företagen gör sig skyldiga att vara ärliga mot 

sina kunder och samhället. Vi ser utifrån våra resultat i denna studie att det är viktigt att 
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företag låter kunder engageras i sina initiativ, men att det finns en gräns för tolerans för hur 

mycket reklam företaget kan göra för sitt ansvarstagande. Det är svårt att säga exakt hur 

företag ska gå tillväga i frågan om hur mycket initiativen ska uppmärksammas genom reklam, 

men utifrån vår undersökning visar det på att det är en viktig balansgång för företag. Vissa 

syften med initiativ kan vara känsligt för många människor och i fallet med Rosa Bandet i vår 

studie, visade det sig att respondenterna förvisso upplevde ett värde när de köpte en relaterad 

produkt, men att bidraget till forskningen då kunde vara högre. Ett företag som genomför ett 

sådant stort Rosa Bandet kampanj borde enligt respondenterna passa på att öka deras procent 

av försäljningspriser som de skänker till forskningen eftersom det görs så väldigt mycket 

reklam om det.  

Samtidigt som reklam ger människor möjlighet att uppmärksamma företagen så ser vi det som 

att det också ger en indirekt förväntan från kunder på att de ska hålla vad de lovar och till och 

med i vissa fall överträffa sig själva. Ett CSR-initiativ som är framgångsrikt, genom att det 

gynnat ändamålet så mycket som möjligt, ser vi kan leda till att ribban för företagen höjs. 

Men om ribban höjs i initiativ genom sponsring, där kunder är med och engageras som i 

Blodomloppet, eller CRM kan det också leda till att kunder får visa större engagemang än 

tidigare. Med andra ord blir de ännu mer insatta i vad företaget ansvarsmässigt vill 

åstadkomma och får vara med och bidra. På sikt är det någonting som vi ser skulle kunna leda 

till att det upplevda värdet för kunden ökar och kan övergå till ett förtroende för ett företag. 

Framför allt ser vi detta mönster i CRM-initiativ, där kundens engagemang alltid är en del av 

initiativet. Relationen mellan företaget och kunden kan byggas upp där värde och förtroende 

kan upplevas på ett starkt sätt om förutsättningarna är rätt. Som tidigare teoretiker säger är 

det, ur ett relationsperspektiv, viktigt för företagen att ha kunskap om vad som skapar värde 

för kunden. 

Ett CRM-initiativ som tilltalar många kunder och utförs på rätt sätt av företagen har vi 

diskuterat i vår analys, det vill säga att det kan leda till att kunders köpintentioner för företaget 

ökar. Någonting som vi upplever efter att ha genomfört denna studie är att även begreppet 

lojalitet kan få en betydelsefull mening. Lojalitet ser vi som att det kan vara en indikation på 

hur nöjda kunderna är och det är någonting som vi ser kan öka hos dem i längden till ett 

företag. Lojalitet är ett begrepp som vi ser tar tid att utveckla och det är självklart inte enbart 

genom CSR-initiativ som kunder kan bli lojala. Vi ser att det dels beror på hur intresserade 

kunderna är av själva initiativet, men också vilken grad av engagemang som krävs av dem. 

Däremot tror vi att ett väl utformat CSR-initiativ med tiden, där kunden är involverad och att 
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också initiativet tilltalar deras intressen, kan leda till att de lär känna företaget bättre och 

förstå hur de moraliskt agerar för att förbättra samhället.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjuare: Linda Sandberg och Valentina Dell´Uva 

 

1. Vad innebär värde respektive förtroende för dig som kund? 

 

2. Respondent blir presenterad för CSR-initiativet i företaget 

- Vilken uppfattning får du av initiativet och företaget som arbetar med detta 

CSR-initiativ?  

 

3. Respondenten får markera sin bedömning av värde och förtroende i en matris 

och diskutera hur de tänkt.  

 

4. Följdfrågor: 

 

- Upplever du som eventuell kund någon relation till ett företag som tar denna 

typ av initiativ? 

 

- Skulle du känna någon tillfredsställelse av att vara kund hos företaget 

bortsett från de produkter eller tjänster du kan köpa?  

 

- Påverkas dina köpintentioner hos ett företag som arbetar med detta CSR-

initiativ?  

o Varför? 

o  På vilket sätt?  

 

 

Känner du att du är delaktig i att bidra till ett samhällsengagemang om du skulle 

vara kund hos detta företag?   


