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Abstract 
Title: Corporate and environmental influences on consumer behavior through CRM 

campaigns 

Authors: Emily Peyda and Ing-Louise Larsdotter 

Supervisor: Magnus Hansson  

Background: Consumers are in a society that consists of social relations. They therefore have 

the opportunity to affect their surroundings through their consumer behavior. This means that 

consumers can make choices based on their own values and considerations, for example 

choose a product with respect to animal rights, environmental issues and human rights. Via 

companies Cause-related marketing campaigns (CRM campaigns), consumers can contribute 

to charities through donations to a charitable organization or research in an important field. 

Today, more companies worldwide have chosen to implement Corporate Social 

Responsibility (CSR) in their organizations and in particular the companies that have received 

complaints. A major focus has always been on the economic aspect, how companies through 

sustainability and CSR want to make money and satisfy the market and the customer’s needs. 

Consumers have nowadays gained a stronger and more powerful position to CSR, which 

means that the consumer perspective should become more prominent. 

 

Purpose: The purpose of this paper is to describe how consumer behavior can be influenced 

by the corporate CSR activities and the surroundings through CRM campaigns. This will be 

done by analyzing how the consumers’ attitudes are towards corporate CSR activities in the 

clothing industry (casual clothing). This will be implemented by the assistance of an analysis 

model that includes factors such as the surroundings, CSR activities, CRM campaigns and 

consumers behavior. To fulfill this purpose, this paper contributes to a deeper understanding 

of how CSR activities through CRM campaigns in the clothing industry (casual clothing) in 

Sweden can influence consumer behavior. 

Method: This paper is based on a qualitative method where the collected data consist of two 

focus groups.  

Result/Conclusion: It can be difficult to influence consumer behavior through CRM 

campaigns so that it benefits the company. Companies find it difficult to influence consumer 

behavior through CRM campaigns, unless there is an interest and awareness among 

consumers. However, companies can influence consumers’ behavior through CRM 

campaigns, if consumers experience a positive self-esteem/ well-being. The consumer 

behavior is positively affected and the consumers probably want to experience that feeling 

again. The surroundings and the company's CSR activities in the form of CRM campaigns, 

influence consumer behavior, but not to the degree that it takes drastic changes in consumers’ 

behavior. The negative effect from CSR is small and does not affect the consumer behavior. 

Keywords: CSR activities, CRM campaigns, consumer behavior, focus groups, corporate 

scandals, awareness, surroundings.  
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras en bakgrund till och förs en problemdiskussion om 

konsumentbeteende i förhållande till Corporate social responsibility  och Cause-

related marketing, som sedan mynnar ut i problemformulering, syfte och 

avgränsningar. 

1.1 Bakgrund  

Konsumenter ställs ständigt inför olika val i sin vardag. Dessa val kan handla om allt ifrån att 

välja ett visst varumärke till att utveckla en köpprocess.
1
 Köpprocessen innefattar samspelet 

mellan konsumenter och aktörer samt de händelser som sker dem emellan och som kan ha en 

inverkan på konsumentbeteendet.
2
 Konsumenter befinner sig nämligen i ett samhälle som 

består av sociala relationer, och har därför möjlighet att genom sitt konsumentbeteende 

påverka sin omgivning. Detta medför att de kan göra politiska val
3
 och utifrån egna 

värderingar och överväganden välja en produkt eller tjänst med hänsyn till bland annat djurs 

rättigheter, miljöaspekter och mänskliga rättigheter.
4
 Via företagens Cause-related marketing-

kampanjer (CRM-kampanjer) kan konsumenter bidra till välgörenhetsorganisationer genom 

att en del av priset som konsumenter betalar för ett klädesplagg doneras till en välgörande 

organisation eller forskning inom ett viktigt område.
5
  

Företagens roll och ansvar i samhället är ett ämne som ständigt diskuteras och ifrågasätts. 

Utvecklingen av företagens roll och ansvar har förändrats över tid och under det senaste 

decenniet har idéer om socialt ansvarstagande fått en ökad utbredning i Europa.
6
 Allt fler 

företag i världen har valt att implementera Corporate social responsibility (CSR) i sina 

organisationer och särskilt de företag som har mottagit klagomål mot sin verksamhet.
7
 

Välgörenhetsorganisationers påttryckningar på företagen, för att dessa ska inkludera socialt 

ansvarstagande inom de marknader där de är etablerade, påverkar företagen.
8
 Dessa 

påtryckningar kan utövas vid ett samarbete mellan välgörenhetsorganisationer och företag 

genom utveckling av CRM-kampanjer,
9
 som är en CSR-aktivitet. En faktor som har haft 

inverkan på företagens implementering av CSR i sin verksamhet är företagsskandaler som 

uppmärksammats i olika mediekanaler.
10

 I Sverige har klädföretaget H&M sedan 1990-talet 

                                                           
1
 Blackwell, R., Miniard, P. & Engel, J. (2001), Consumer behavior, Harcourt College Publishers, Orlando, sid. 

6-7 
2
 Solomon, M. (1999), Consumer behavior – buying, having and being, Prentice Hall, New Jersey, sid. 6-7 

3
 Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. & Hogg, M. (2010), Consumer behavior – a European perspective, 

Pearson Education, Edinburgh, sid. 50 
4
 Ibid. 

5
 Grankvist, P. (2012) CSR i praktiken – Hur företag jobbar med hållbarhet för att tjäna pengar, Liber AB, 

Malmö, sid. 91 & 141 
6
 Grafström, M., Göthberg, P. & Windell, K (2008)  CSR: Företagsansvar i förändring, Liber AB, Malmö, sid. 

16 
7
 Porter, Michael E. & Kramer, Mark R. (2011) “Creating shared value (CSV)”. Journal of Direct, Data and 

Digital Marketing Practice, Vol. 12, No. 4, pp. 380-397 
8
 Grafström, M., Göthberg, P. & Windell, K, sid. 16 

9
 Kotler, P. & Lee, N. (2005), Corporate social responsibility – Doing the Most Good for Your Company and 

Your Cause, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, sid. 81-113 
10

 Borglund, T., De Geer, H. & Hallvarsson, M. (2009) Värdeskapande CSR – Hur företag tar socialt ansvar, 

Nordstedts förlagsgrupp AB, Falun, sid. 49 
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granskats av omgivningen där dess sociala ansvar gentemot samhället har ifrågasatts.
11

 I 

januari 2013 blev företaget kritiserat för textilarbetarnas arbetsförhållanden i Kambodja. Det 

avslöjades bland annat att textilarbetarna utsattes för farliga kemikalier.
12

 

CSR värdesätts och prioriteras i olika hög grad, vilket speglar företagens vilja att ta ansvar 

och hantera CSR.
13

 Detta påverkar samhällets syn och uppfattning gällande socialt 

ansvarstagande.
14

 Företagen kan informera om sitt arbete med CSR genom CRM-kampanjer, 

där de för fram sitt budskap och hos konsumenter väcker associationer till välgörande 

ändamål.
15

 Företagens implementering av CSR i verksamheten bör därför spegla det budskap 

som företagen önskar få ut.
16

 H&M har som tidigare nämnts utsatts för kritik på grund av 

textilarbetarnas arbetsförhållanden. Därför arbetar H&M med CRM-kampanjer i ett försök att 

förbättra sitt rykte och konsumenters syn på företagets sociala ansvarstagande. Konsumenter 

har till exempel möjlighet att lämna in sina gamla H&M-kläder i utvalda H&M-butiker och 

därmed stödja företagets sociala ansvarstagande.
17

  

Tidigare empirisk/teoretisk forskning visar att relationen mellan konsumentbeteendet och 

företagens sociala ansvarstagande är motsägelsefull. Anledningen är att undersökningar av 

konsumenters respons på CSR-aktiviteter har visat skilda resultat.
18

 Bland annat därför att 

konsumenter i sitt beslutsfattande tar ställning till betydelsen av CSR och hur detta uttrycks i 

deras beteende.
19

 

1.2 Problemdiskussion 

I Europa har konsumenters attityder till en produkt eller en tjänst på senare tid förändrats i 

fråga om CSR.
20

 Tidigare teoretisk forskning om CSR har endast haft företagsperspektivet 

som infallsvinkel, vilket har medfört att empirisk forskning inom konsumentperspektivet inte 

är heltäckande.
21

 Den ekonomiska aspekten, om hur företag i samband med hållbarhet och 

CSR ska tjäna pengar och därmed tillgodose marknadens och kundernas behov är därmed mer 

framträdande inom forskningen.
22

 Konsumenter har dock fått en mer uppmärksammad och 

starkare ställning till CSR, vilket innebär att konsumentperspektivet bör bli mer framträdande. 

Intresset för CSR hos konsumenter har i en enkätstudie gjord på studenter visat sig vara 

påfallande men intresset är bristande och även förståelsen för vilket uttryck intresset tar är 

                                                           
11

Grafström, M., Göthberg, P. & Windell, K, sid. 51 
12

 Maria Hagström, ”Deras situation liknar slaveri”, Svenska Dagbladet, 26 januari 2013, hämtad 2014-11-07 

från http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/deras-situation-liknar-slaveri_7858092.svd  
13

 Johnson, G., Whittington, R. & Scholes, K. (2011). Exploring Strategy – Text & Cases. Edinburgh: Pearson 

Education, sid. 134 
14

 Kotler, P. & Lee, N., sid. 81-113 
15

 Ibid. 
16

 Johnson, G., Whittington, R. & Scholes, K., sid. 134 
17

SvD Näringsliv, ”Gamla H&M-plagg blir nya”, Svenska Dagbladet, 6 december 2012, Hämtad 2014-11-07 

från http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/gamla-hm-plagg-blir-nya_7731804.svd    
18

 Feldman, P.M. & Vasquez-Parraga, A.Z. (2013). "Consumer social responses to CSR initiatives versus 

corporate abilities", Journal of Consumer Marketing, vol. 30, no. 2, pp. 100-111. 
19

 Beckmann, S. C. (2007). Consumers and corporate social responsibility: Matching the unmatchable? 

Australasian Marketing Journal, 15(1), 27-36 
20

 Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. & Hogg, M., sid. 33-34 
21

 Lee, E., Park, S., Rapert, M. & Newman, C. (2012), "Does perceived consumer fit matter in corporate social 

responsibility issues?", Journal of business research, vol. 65, no. 11, pp. 1558-1564. 
22

 Grankvist, P., sid. 27 

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/deras-situation-liknar-slaveri_7858092.svd%20hämtad%202014-11-07
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/gamla-hm-plagg-blir-nya_7731804.svd
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bristfällig.
23

 Intresset för CSR och medvetenheten om dess betydelse för konsumenter kan 

därmed vara en betydande faktor som inverkar på konsumentbeteendet eftersom relationen 

mellan företagets sociala ansvarstagande och konsumenters beteende inte är tydlig.
24

  

För att ha möjligheten att påverka konsumenters beteende och öka medvetenheten gällande 

företagens CSR-aktiviteter kan företag välja att engagera sig i olika CRM-kampanjer.
25

 Detta 

kan ske genom att företag donerar och bidrar till ett specifikt ändamål inom socialt 

ansvarstagande.
26

 Företagen genomför CRM-kampanjer för att öka sin försäljning och vinst 

på grund av att konsumenter bidrar till insamlingen genom köp av företagens produkter.
27

 

Konsumenter skapar därmed en uppfattning om att CRM-kampanjer innehar ett motiv till 

vinst och att företaget inte gynnar välgörenhetsorganisationen.
28

 Det finns en osäkerhet om 

när, hur och för vem företagen väljer att ta ett initiativ till implementering av socialt 

ansvarstagande i deras verksamhet.
29

 Tidigare studier har visat att konsumenters bemötande 

till CSR-aktiviteter inte är given utan att det återfinns ett flertal faktorer (välmående, 

självkänsla, medvetenhet, omgivningen etc.) som kan ha en inverkan på deras beteende.
30

 

Företagens arbete med socialt ansvarstagande upplevs som omfattande men utifrån ett 

långsiktigt perspektiv kan socialt ansvarstagande skapa möjligheter för företag att både spara 

och tjäna pengar.
31

 Detta bidrar till resonemanget om att företag enbart genomför CSR-

aktiviteter i form av CRM-kampanjer efter konceptet ”doing good to look good”.
32

 CSR och 

CRM-kampanjer utgår vanligtvis ifrån ett företagsperspektiv, vilket är dominerade inom 

forskningen. Konsumentperspektivet har därmed inte fått en likvärdig uppmärksamhet.
33

 

Denna studie innehar därmed ett konsumentperspektiv som infallsvinkel och tillämpning av 

fokusgrupper som metod bidrar till en ny dimension inom ämnet, vilket innefattar studiens 

bidrag. 

1.3 Problemformulering 

Hur påverkar omgivningen och företags CSR-aktiviteter, genom CRM-kampanjer, 

konsumenters beteende? 

 

                                                           
23

 Schmeltz, L. (2012). Consumer-oriented CSR communication: Focusing on ability or morality? Corporate 

Communications, 17(1), 29-49 
24

 Sen, S., & Bhattacharya, C. B. (2001). Does doing good always lead to doing better? consumer reactions to 

corporate social responsibility. JMR, Journal of Marketing Research, 38(2), 225-243 
25

 Grau, S. L., & Garretson Folse, J. A. (2007). Cause-related marketing (CRM). Journal of Advertising, 36(4), 

19. 
26

 Kotler, P. & Lee, N., sid. 81-113 
27

 Grau, S. L., & Garretson Folse, J. A., sid. 19-33. 
28

 Kotler, P. & Lee, N., sid. 81-113 
29

 Ibid. 
30

 Bhattacharya, C., & Sen, S. (2004). Doing better at doing good: When, why, and how consumers respond to 

corporate social initiatives. California Management Review, 47(1), 9-25 
31

 Grankvist, P., sid. 91 & 141 
32

 Kotler, P. & Lee, N., sid. 8 
33

 Lee, E., Park, S., Rapert, M. & Newman, C., sid. 1558-1564. 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur konsumenters beteende kan påverkas utav 

företags CSR-aktiviteter genom CRM-kampanjer och konsumenters omgivning. Analysen 

utgår ifrån en egen framtagen analysmodell som består av komponenterna; omgivning, CSR-

aktiviteter, CRM-kampanjer och konsumenters beteende. Dessa komponenter analyseras för 

att beskriva hur konsumenters beteende kan påverkas utav CRM-kampanjer inom 

klädbranschen. Genom att uppfylla studiens syfte bidrar uppsatsen med en infallsvinkel från 

konsumentperspektivet. Tillämpningen av fokusgrupper bidrar till en ny dimension inom 

CRM-kampanjer och konsumenters beteende.   

1.5 Avgränsningar 

Den teoretiska avgränsningen är inom ämnet konsumentbeteende och CSR. CSR-begreppet 

har avgränsats till området socialt ansvarstagande. Vetenskapliga artiklar och böcker inom 

ämnet som ansetts vara lämpliga och relevanta har använts under arbetsprocessen. Studien 

avser att redogöra för en nulägesanalys inom konsumentbeteende i förhållande till CRM-

kampanjer inom klädbranschen. Klädbranschen har i denna studie avgränsats till butiker och 

företag som tillhandahåller försäljning av vardagskläder. Omgivningen i denna studie 

omfattas av företagsskandaler som kan uppstå i företagens omgivning och konsumenternas 

omgivning bestående av närstående vänner, miljö och media. Urvalet har avgränsats till 

konsumenter i åldern 23-30 år. 

1.6 Disposition  

Problemdiskussion, problemformulering, syfte och avgränsningar inom ämnesområdet tas upp 

i det första kapitlet. Den framtagna teoretiska referensramen, som återfinns i kapitel två, 

innefattar modeller och teorier som ligger till grund för att kunna besvara 

problemformuleringen. För att kunna besvara problemformuleringen redovisas i kapitel tre det 

tillvägagångssätt och den metod som har använts i uppsatsen. De två nästkommande kapitlen 

redovisar empiri och analys av den genomförda studien. Därefter, i kapitel sex, redogörs de 

slutsatser som författarna kommit fram till utifrån analysen. Uppsatsen avslutas därefter med 

ett diskussionsavsnitt. 
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel inleds med att definiera begreppen konsumentbeteende, Corporate 

Social Responsibility, Triple bottom line och socialt ansvarstagande som studien 

har avgränsats till. Därefter diskuteras modeller och teorier inom 

konsumentbeteende i förhållande till CRM-kampanjer. Dessa val har slutligen 

motiverats och utifrån teorier och modeller har en egen analysmodell utvecklats. 

2.1 Konsumentbeteende 

Det finns flera definitioner på konsumentbeteende. I denna studie kommer följande definition 

att tillämpas; konsumentaktiviteter i form av att erhålla, att konsumera och att disponera en 

produkt eller en tjänst. Det finns tre olika faktorer till varför konsumenter väljer att köpa en 

produkt eller tjänst. Att erhålla innefattar aktiviteter som sker innan införskaffandet av en 

produkt eller en tjänst, vilket kan vara efterforskningar och utvärderingar av alternativa 

valmöjligheter. Faktorn konsumera omfattar de tre aspekterna hur, vart och när konsumenter 

använder en produkt eller en tjänst, det vill säga under vilka omständigheter användandet 

sker. Den sista konsumentaktiviteten disponera innefattar hur konsumenter väljer att 

disponera en produkt eller en tjänst efter att ha förbrukat den. Att disponera innebär även hur 

konsumenter väljer att återanvända en produkt eller en tjänst till exempel via försäljning, 

återvinning eller välgörenhet.
34

 Denna studie berör främst konsumentaktiviteterna erhålla 

samt konsumera. Att denna avgränsning genomförs beror på att aktiviteterna erhålla och 

konsumera är relevanta för studien. Det är dessa konsumentaktiviteter som kan påverka 

beteendet i samband med CRM-kampanjer. 

2.2 Konsumenters medvetenhet 

Konsumenter i västra Europa innehar enligt en tysk studie begränsad kunskap om vad CSR 

innebär. Men om kunskapen inom detta område ökar kan det bidra till positiva attityder och 

ett starkare beteende för ett socialt ansvarstagande vid inköp av produkt. För att öka 

kunskapen och medvetenheten hos konsumenter behöver information om CSR kommuniceras 

ut. Effekten av att konsumenters kunskap och medvetenhet ökar grundar sig i igenkänning 

med företaget och deras ansträngningar gällande CSR.
35

 En faktor som kan inverka på 

konsumenters kunskap och medvetenhet är den omgivning de befinner sig i. Det kan påverka 

hur medvetenheten är hos konsumenter och hur omgivningens stimuli kan skapa en 

automatisk beslutsprocess med ett specifikt resultat, se figur 2 nedan.
36

  

 

 

 

                                                           
34

 Blackwell, R., Miniard, P. & Engel, J., sid. 6-7 
35

 Öberseder, M., Schlegelmilch, B. B., & Gruber, V. (2011). "Why don't consumers care about CSR?": A 

qualitative study exploring the role of CSR in consumption decisions. Journal of Business Ethics, 104(4), 449-

460 
36

 Chartrand, T.L. (2005). "The Role of Conscious Awareness in Consumer Behavior", Journal of Consumer 

Psychology, vol. 15, no. 3, pp. 203-210. 

Omgivningens stimuli Automatiska processen Resultat 

Figur 1. Figur av den automatiska processen 

Källa: Chartrand, T.L. (2005). "The Role of Conscious Awareness in Consumer Behavior", Journal of Consumer Psychology, vol. 15, no. 

3, pp. 203-210. 
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Den automatiska processen sker vanligen undermedvetet hos konsumenter, vilket beror på om 

processen är medveten, kontrollerad, effektiv eller av avsikt. För att processen ska vara 

automatisk är det inte nödvändigt för dessa fyra komponenter att vara närvarande. Det kan 

skapas ett inövat beteende som resulterar i en vana som inte grundar sig i undermedvetenhet. 

Ett exempel är pianospelande där den erfarne pianisten är medveten om spelandet men 

genomförandet blir till ett inövat beteende, det vill säga en automatisk process. Denna 

automatiska process sker bortom medvetandet, vilket medför att det är omgivningen och 

resultatet som påverkar konsumenters medvetenhet och beslutsprocess. Resultatet, som är det 

sista steget i den automatiska processen är den faktor som konsumenter har högst 

medvetenhet om på grund av deras medvetna val. Eftersom dessa medvetna val genomförs 

medför det att konsumenter väljer den produkt som är mest önskvärd och därmed inte 

inkluderar omgivningens stimuli.
37

  

Konsumenter bör vara medvetna om omgivningens stimuli för att kunna förändra en given 

automatisk process innan de har möjlighet att förändra det slutgiltiga resultatet.  

Konsumenters medvetenhet om omgivningens stimuli bidrar till möjligheten att förändra eller 

stoppa den automatiska processen. Det innebär att konsumenters konstruktiva beteende 

förändras och att det därmed skapas en ny automatisk process. Innehar konsumenter en 

omedvetenhet om omgivningens påverkan sker det ingen förändring eftersom det är bortom 

konsumenters medvetenhet.
38

  

Det slutgiltiga resultatet, sista steget i modellen, och konsumenters medvetenhet kan påverka 

deras försök till att förstå resultatets innebörd. Genom att uppmärksamma ett beteende som 

inte är önskvärt kan det slutgiltiga resultatet fungera som en katalysator för konsumenter att 

använda vid förändring i den automatiska processen. Uppmärksammas inte detta beteende 

leder det till att konsumenter inte kan förändra den automatiska processen eftersom de innehar 

en bristande medvetenhet och reflektion om sitt beslutsfattande och resultat.
39

  

2.3 Corporate social responsibility (CSR) och Triple bottom line 

Det finns ett flertal definitioner om Corporate social responsibility (CSR). I denna studie 

kommer definitionen att utgöras av företagens ansvar gentemot samhället och omgivningen. 

Begreppet indelas i tre olika områden; ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt 

ansvarstagande och socialt ansvarstagande. I ekonomiskt ansvarstagande arbetar företag med 

att vinstdriva verksamheten och prioritera aktieägarnas investerade kapital och stärka 

företagets finansiella ställning. Miljömässigt ansvarstagande innebär att bedriva sin 

organisation på ett sätt som inte påverkar miljön negativt. Företagen anpassar därmed sin 

organisation och sin verksamhet på ett tillvägagångssätt som inte långsiktigt påverkar miljön 

och planeten negativt. Socialt ansvarstagande innebär att bedriva en organisation med hänsyn 

till samtliga i samhället, vilket medför att välbefinnande är högt prioriterat.
40

 Det handlar 

främst om att företag tar sitt ansvar gentemot samhället och kännetecknas genom sin 
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verksamhet som en god samhällsmedborgare genom att bidra till välbefinnande och hälsa hos 

samtliga medborgare.
41

  

För att uppnå långsiktig hållbarhet för verksamheten behöver ekonomiskt ansvarstagande, 

miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande balanseras optimalt. Det innebär att 

inkludera alla tre områden i verksamheten och inte utesluta något av dem.
42

 Företag bör 

därmed integrera tankesättet i sin verksamhet, i sin strategi, i företagskulturen och i sina 

projekt, vilket i litteraturen benämns som Triple bottom line
43

. Konceptet bidrar till att företag 

genom socialt- och miljömässigt ansvarstagande kan skapa vinst. Företag använder sig utav 

Triple bottom line som ramverk i sin verksamhet för att det sociala ansvarstagandet ska 

medföra en förbättring av företagets rykte, vilket bidrar till goodwill. Företag tillämpar 

därmed Triple bottom line för att gynna företagets eget intresse genom att stärka sin position 

och sitt rykte på marknaden.
44

  

2.3.1 Socialt ansvarstagande 

Denna studie har avgränsats till området socialt ansvarstagande inom CSR-begreppet 

eftersom det området ofta återfinns inom klädbranschen i form av CRM-kampanjer. Socialt 

ansvarstagande innefattar främst att företag tar sitt ansvar gentemot samhället och att företaget 

kännetecknas genom sin verksamhet som en god samhällsmedborgare. Detta innebär att 

företag tar ansvar för välbefinnande och hälsa hos samtliga medborgare. Alltifrån företagets 

anställda till sina konsumenter. Ansvaret medför sociala utmaningar som kan finnas lokalt 

men även runt om i världen. Det innefattar allt ifrån att minska våld i hemmet till att förbättra 

levnadsförhållanden i fattiga länder. Oavsett omfattning av sociala utmaningar kan företaget 

bidra med sin del till samhället och hjälpa andra. Till exempel kan inte ett ensamt företag bota 

HIV men företaget kan bidra med de resurser de har för att försöka hitta ett botemedel.
45

 

Socialt ansvarstagande upplevs av företag som omfattande men utifrån ett långsiktigt 

perspektiv är det sociala ansvarstagandet en möjlighet för företaget att både spara och tjäna 

pengar. Utifrån konsumenters perspektiv upplevs varor och tjänster som på något sätt stödjer 

socialt ansvarstagande som positivt. Detta bidrar därmed till att konsumenter ofta föredrar en 

sådan produkt eller tjänst. Konsumenter har flertal möjligheter att bidra till socialt 

ansvarstagande. Ett sätt som företag erbjuder konsumenter är att donera pengar vid inköp av 

en produkt, vilket förenklar för kunden. Företaget bidrar därmed till socialt ansvarstagande, 

vilket vanligtvis sker genom ett samarbete med en välgörande organisation.
46

   

2.4 Omgivningen och företags CSR-aktiviteter 

När företag utsätts för offentliga skandaler som uppmärksammats i omvärlden kan 

konsumenter kräva att företagen ska åtgärda problemen, vilket sker genom CSR-aktiviteter. 

CSR-aktiviteter är därmed ett samhällskrav som ett resultat av flertal uppmärksammade 
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skandaler. Sportvarumärket Nike upplevde detta vid ett avslöjade i media om att de hade 

dåliga arbetsförhållanden hos sina leverantörer i Indonesien. Konsumenter valde därmed att 

bojkotta företaget. För att skapa värdefulla CSR-aktiviteter behöver företaget inkludera CSR i 

sin verksamhet men även samarbeta och skapa en relation med samhället och 

konsumenterna.
47

 Att skapa relationer med konsumenter kan dock vara problematiskt 

eftersom det är en heterogen grupp, vilket medför att konsumenter tilltalas och reagerar på 

olika CSR-aktiviteter. För att kunna påverka konsumenter genom CSR-aktiviteter bör företag 

därmed fokusera på konsumenters välmående/självkänsla och konsumenters 

beteendeförändring.
48

  

Konsumenters välmående/självkänsla kan påverkas av CSR-aktiviteter genom konsumenters 

medvetenhet om företagets engagemang i specifika välgörenhetsorganisationer. De kan 

därmed uppleva välmående/självkänsla i samband med företags CSR-aktiviteter. Men 

konsumentbeteendet mot företaget blir oförändrat. Detta innebär att företags CSR-aktiviteter i 

vissa fall inte påverkar konsumenterna så att det gynnar företaget. Ett förändrat beteende hos 

konsumenter kan även vara ett resultat från företags CSR-aktiviteter. CSR-aktiviteter har 

därmed möjlighet att motivera och trigga igång ett beteende och tankesätt som skiljer sig ifrån 

konsumenters tidigare tankar.
49

  

 

Företag utvärderas ständigt av konsumenter och CSR-aktiviteter kan därmed ingå som ett 

köpkriterium i denna utvärdering. Negativ CSR-information har i västra Europa visat sig 

inneha en större effekt och påverkan hos konsumenter i deras utvärdering än positiv CSR-

information. Detta innebär att konsumenter lättare tar till sig och reflektera över negativ 

information än positiv information gällande CSR-aktiviteter. För att motverka konsumenters 

negativa upplevelse behöver de kunna identifiera sig med företaget. Vid en starkare 

identifiering minskas konsumenter mottaglig för negativ information om företags CSR-

aktiviteter.
50

 

Konsumenter är angelägna om CSR-aktiviteter och kräver det från företag.  En studie med 

respondenter från västra Europa visar dock att enbart ett fåtal konsumenter använder 

företagens CSR-aktiviteter som ett köpkriterium. De konsumenter som har CSR-aktiviteter 

som ett köpkriterium uppvisar ett större intresse för denna aspekt. Intresset kan därmed utgöra 

en betydelsefull aspekt och avgör om konsumenter kommer att ta hänsyn till CSR-aktiviteter 

och därmed välja att genomföra ett inköp och stödja ändamålet. Likt konsumenters 

utvärdering av information om företagens CSR-aktiviteter, att konsumenter är mer mottagliga 

för oansvarigt och negativt beteende från företagen än ansvarsfullt och positivt beteende, 

gäller även vid konsumenters intention vid inköp.
51
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2.4.1 Företagsskandaler 

Företagsskandaler avslöjas i olika mediala kriser där det framkommer att företag agerat fel i 

förhållande till tidigare information. Skandalen avslöjar därmed företagens verkliga 

värderingar. När en skandal uppkommer har företag en tendens till att varken förneka eller 

bekräfta att de gjort något felaktigt. Vid skandaler gällande produktframställningen väljer 

företag att agera genom att ta bort den produkt som stod i centrum för skandalen. Företag 

genomför detta för att visa på att de väljer att agera mot skandalen och ta ställning.
52

  

 

Att företagsskandaler uppmärksammats allt mer beror på möjligheten att publicera egen 

information om företag i olika mediekanaler. Företag kommer förr eller senare att utsättas för 

en kris, vilket uppkommer genom konsumenters klagomål som publiceras på exempelvis 

bloggar eller i lokaltidningen.
53

 Media har därmed en betydelsefull roll eftersom företag inte 

kan kontrollera den information som media väljer att publicera. Det innefattar inte enbart om 

vad som publiceras utan även hur företaget väljer att hantera det publicerade materialet.
54

 

Företagens agerande och hantering av krisen samt hur starkt det tidigare uppbyggda 

förtroendet är kommer att påverka utgången av krisen. Oavsett vad som sker och vilken 

information som framkommer vid en kris eller skandal behöver företaget agera även om de 

inte anser att de har något att dölja eftersom det kommer att stärka och upprätthålla 

konsumenters förtroende.
55

  

 

Problematiken som kan uppstå för företagen vid skandaler är svårigheten att bibehålla 

konsumenters tillit eftersom företagens etik påverkas. Företagen väljer därmed att fokusera på 

de etiska aspekterna och genom dessa skapa ett ramverk för beslutsfattande. Beslutsfattandet 

berör etiken och uppmuntran till att besvara skandalen. CSR-aktiviteter kan vid 

företagsskandaler vara hjälpsamma för att visa på olika volontär-tillfällen för företag att 

engagera sig i.
56

 Detta bidrar även till interna konsekvenser genom att ökad uppmärksamhet 

och medvetenhet sker hos företagets anställda, vilket genererar i ny kunskap om socialt 

ansvarstagande.
57

 

2.5 Cause-related marketing (CRM) 

I denna studie kommer CRM-kampanjer att definieras som en CSR-aktivitet eftersom CRM-

kampanjer är en CSR-aktivitet som kan förmedlas från företag till konsumenter. Företag kan 

genom CRM-kampanjer donera och bidra till ett specifikt ändamål inom socialt 

ansvarstagande genom att skänka en bestämd procentuell summa till välgörenhet. Dessa 

CRM-kampanjer har en bestämd och specifik tidsperiod, ändamål och produkt. CRM-

kampanjerna kan medföra ökad försäljning för företaget samtidigt som bidrag till den 

specifika välgörenhetsorganisationen ökar. För att uppfylla CRM-kampanjens syfte behöver 

företag fokusera på marknadsföring och skapandet av co-branding med lämpliga 
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välgörenhetsorganisationer. Välgörenhetsorganisationer kan med bidraget från företaget 

utveckla sin organisation och uppnå sitt syfte. En bidragande orsak till att exempelvis 

bröstcancer, hjärtsjukdomar och AIDS uppmärksammas i CRM-kampanjer är att dessa 

hälsofrågor är aktuella i samhället, vilket medför en större medvetenhet och därmed även 

respons från omgivningen. Aktiviteter som företag bör inkludera i en CRM-kampanj är att 

skapa en förståelse för konsumenters aktiviteter och inköp samt etablera specifika 

erbjudanden. Detta medför att konsumenter behöver agera genom att bidra till CRM-

kampanjen för att det specifika ändamålet ska uppnås.
58

 

Konsumenters donationer i samband med CRM-kampanjer är baserat på deras beteende när 

de väljer att köpa en produkt. CRM-kampanjer kan därmed öka medvetenheten hos 

konsumenter och bidra till att kampanjen uppfyller sitt syfte. Något som konsumenter även 

inkluderar och är avgörande i valet om att donera pengar till en välgörenhetsorganisation är 

om syftet med kampanjen tilltalar och är relevant. Konsumenter tilltalas därmed av den 

kampanj som uppfyller en relevans för dem. CRM-kampanjer tilltalar konsumenter som är 

involverade samt engagerade i det specifika syftet mer än de konsumenter som väljer att inte 

involvera sig och därmed inte delta och stödja kampanjen. För att konsumenter ska kunna 

involvera sig och anse att kampanjen bidrar till ett relevant syfte behöver det finnas en 

personlig anknytning och överbryggande erfarenhet. Den personliga relevansen uppkommer 

när intresset och betydelsefullheten framkallar ett stimuli vid olika situationer som grundar sig 

i konsumenters värderingar och medfödda behov. Anser konsumenter att CRM-kampanjer 

bidrar till betydelsefullhet kan dessa fungera som en motivation och skapa nya attityder samt 

beteenden. CRM-kampanjer som innehar ett syfte kan påverka människor i konsumenters 

närhet och omgivning, vilket bidrar till en större medverkan hos dessa konsumenter.
59

 

CRM-kampanjer bidrar till att företagen kan tilltala nya kunder genom att ge konsumenter en 

anledning till att köpa just deras produkt, vilket skapar en ökad produktförsäljning för 

företaget. Detta sker i samarbete med kända välgörenhetsorganisationer eller att företagen 

själva skapar en fond eller insamling. CRM-kampanjer är även användbara för företag att 

tilltala kunder i specifika geografiska och demografiska målmarknader för att utöka sin 

verksamhet. Företagen bidrar och skapar en positiv varumärkesidentitet med hjälp av CRM-

kampanjer gentemot sin omgivning och till nuvarande samt potentiella kunder.
60

  

Konsumenter kan vara skeptiska gentemot CRM-kampanjer. Det gäller framförallt när den 

procentuella summan till välgörenhetsorganisationen inte är tillgänglig eller bestämd. Den 

vanligaste åsikten bland dessa konsumenter är att bidraget ifrån deras sida är för liten för att 

göra skillnad. Det är även vanligt förekommande att konsumenter uppfattar CRM-kampanjer 

som motiv till vinst för företaget och inte till välgörenhetsorganisationen. Konsumenter är 

även bekymrade över associationen mellan välgörenhetsorganisationen och företagens 

varumärke. Detta beteende kan uppkomma som ett resultat utav uppmärksammade 
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företagsskandaler eller om välgörenhetsorganisationens ändamål inte stämmer överens med 

konsumenternas värderingar.
61

  

2.6 Val av referensram/ de valda teorierna och dess begränsningar  

Begränsningen med teorin och modellen om medvetenhet är att den utgår ifrån att det enbart 

är konsumenters omgivning som påverkar den automatiska processen och därmed även 

resultatet. Omgivningen är troligen inte den enda faktorn som påverkar konsumenters 

automatiska beslutsprocess. Det finns troligtvis fler typer av stimuli som kan påverka 

konsumenterna. Ytterligare en aspekt som bidrar till att denna modell och teori begränsas är 

övergången mellan medvetenhet och ett inövat beteende. Denna gräns kan vara komplicerad 

att identifiera när övergången exakt sker från konsumenters medvetenhet till ett inövat 

beteende och hur ser exempelvis tidsaspekten och relationen ut. Det kan även diskuteras om 

vilka produkter som den automatiska processen innefattar eftersom medvetenheten hos 

konsumenter kan variera beroende på produkt. Anledningen till att denna teori valdes trots 

dess begränsningar är att medvetenheten har en betydelsefull inverkan på konsumenter och 

hur de väljer att agera utifrån den information de tagit del av. Medvetenheten kan vara en 

betydelsefull aspekt eftersom omgivningen har en betydande inverkan hos konsumenter.   

Cause-related marketing (CRM) valdes för att skapa en grund till hur företag arbetar med att 

marknadsföra sina CSR-aktiviteter. CRM-kampanjer är därmed en CSR-aktivitet som företag 

kan genomföra. En begränsning med denna teori och modell är att konsumenter behöver vara 

engagerade i CRM-kampanjen för att utdelning ska kunna ske. Detta inkluderar att 

konsumenter behöver identifiera sig med CRM-kampanjen och företaget, vilket kan bli 

problematiskt eftersom konsumenter är en heterogen grupp. Ytterligare en begränsning består 

i företagets förmåga att uppfatta en passande målgrupp och därmed nå ut till rätt segment. 

CRM-kampanjer behöver därmed vara tydliga i sitt budskap annars finns risken att 

konsumenter misstror ändamålet och avstår att bidra. Teorin om medvetenhet har en betydelse 

vid CRM-kampanjer eftersom konsumenter behöver inneha medvetenhet för att CRM-

kampanjer ska lyckas. Beroende på om konsumenters medvetenhet är positiv eller negativ kan 

det påverka CRM-kampanjens utgång. CRM-kampanjer påverkas även utav omgivningen 

genom företagsskandaler och påtryckningar från samhället som inverkar på CRM-kampanjer.  

Omgivningen och företagens CSR-aktiviteter valdes för att få en djupare inblick i hur 

relationen mellan företag och konsumenter kan skapas utifrån information och identifiering. 

Omgivningen påverkar både företag och konsumenter genom påtryckningar respektive ökad 

medvetenhet. En ytterligare anledning till att denna teori valdes var för att skapa grund till om 

konsumenter tar till sig CSR-aktiviter och hur de väljer att agera samt hur det påverkar deras 

välmående. Ytterligare begränsningar är att konsumenter är mer mottagliga för negativ 

information angående CSR-aktiviteter, vilket skapar problematik för företagen att nå ut med 

sitt budskap genom CRM-kampanjer. CSR-aktiviteter påverkas av omgivningen och vilket 

krav samhället och konsumenterna ställer på företaget. Teorin upplevs trots dessa 

begränsningar som en tillgång till denna studie eftersom det som sker i omgivningen påverkar 

företag att genomföra CSR-aktiviteter och utveckla CRM-kampanjer. Något som uppkommer 
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i omgivningen är företagskanadaler, vilket medför att denna teori valdes för att få en djupare 

förståelse om hur företag väljer att agera och hur utgången blir. Begräsningar med teorin är att 

företag bör agera direkt när skandaler uppstår och beroende på när de agerar kommer det att 

ha en inverkan på hur relationen till konsumenterna utvecklas. En ytterligare begränsning är 

att företag inte kan styra och kontrollera över vad som publiceras i de olika mediekanalerna.  

2.6.1 Analysmodell 

 

 

 

Omgivningen i denna analysmodell omfattas av företagens och konsumenters omgivning, 

vilket definieras genom företagsskandaler och konsumenters närstående vänner, miljö och 

media. Det finns stimuli i konsumenters omgivning som kan påverka dem både positivt och 

negativt. Omgivningen (företagsskandaler, vänner, miljö och media) kan även bidra till hur 

hög medvetenheten konsumenter innehar och vilket engagemang som är socialt accepterat. 

Detta uttrycker sig när konsumenter kommer i kontakt med CSR-aktiviteter. 

Företagsskandaler hanteras ibland från företagen genom olika CSR-aktiviteter eftersom 

skandaler bidrar till minskat förtroende och tillit hos konsumenterna. Skandaler påverkar 

därmed inte enbart företagens omgivning utan även den omgivning som konsumenter befinner 

sig i. Konsumenter påverkas av skandaler både positivt och negativt genom att deras 

medvetenhet förändras. Konsumenter kommer troligtvis på grund av högre medvetenhet ställa 

högre krav på att företag i sin verksamhet inkluderar CSR-aktiviteter.  

 

Omgivningen kan påverka företag att utveckla CSR-aktiviteter för att visa samhället sitt 

sociala ansvarstagande utifrån omgivningens krav. Företag utvecklar därmed en typ av CSR-

aktivitet nämligen CRM-kampanjer. Företag kan använda sig av CRM-kampanjer för att 

skapa medvetenhet hos konsumenter genom att uppmärksamma ett samarbete med en 

välgörenhetsorganisation och ett specifikt syfte. Företag kan även använda sig av CRM-

kampanjer för att ”rädda sig” ifrån en uppmärksammad skandal som inträffat. Genom denna 

CRM-kampanj ökar konsumenters medvetenhet ytterligare. Den negativa synen från 

skandalen förändras därmed till positiv. Dessa aspekter kan medföra att konsumenter 

förändrar sitt beteende.  

 

Omgivningen och CRM-kampanjer har möjlighet att förändra konsumenters beteenden efter 

att de har blivit exponerade för dessa. Konsumenters beteende kan även förändras utifrån 

deras medvetenhet. Analysmodellen kommer därmed att användas för att analysera hur 

konsumenters beteende påverkas av CRM-kampanjer och omgivningen.  

 

 

 

Figur 2. Analysmodell 

 

CSR-aktiviteter 

CRM-kampanj 

 

Konsumenters beteende 

 

Omgivningen 
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3. Metod  
Detta kapitel tar upp val av forskningsstrategi, forskningsansats, 

undersökningsdesign, insamling av data, fokusgrupp, urval, genomförandet, 

trovärdighet och pålitlighet,  etiska överväganden samt metodreflektion.  

 

3.1 Forskningsstrategi 

Denna uppsats utgår ifrån att beskriva om CRM-kampanjer och omgivningen 

(företagsskandaler, närstående vänner, miljö och media) har en inverkan på konsumenters 

beteende. Uppsatsen grundar sig på redan befintliga teorier och modeller. Individers 

uppfattning och tolkning av sin omgivning påverkas av de ständiga förändringar som uppstår i 

samband med individers förmåga att skapa nytt. Därmed fokuseras det på ord, symboler, text 

och handlingar för att skapa förståelse om dess mening och betydelse. Utifrån text och 

modeller är det möjligt att upptäcka och kartlägga de samband som finns och därmed kan nya 

teoretiska hypoteser eller teorier tas fram. Detta tillvägagångssätt benämns i litteraturen som 

kvalitativ forskningsstrateg, vilket grundar sig på ord vid insamling och analys av data.
62

 

Den kvalitativa forskningsstrategin valdes till denna studie för att bidra med en djupare 

förståelse om hur individer tolkar sin sociala verklighet. Tillvägagångssättet kan därmed 

besvara problemformuleringen som syftar till att se hur konsumenters beteende kan påverkas 

och förändras av olika CRM-kampanjer. Den kvalitativa forskningsstrategin i denna studie 

kommer att bestå av fokusgrupper, vilket bidrar till en ny dimension inom det studerande 

ämnet. Anledningen till att fokusgrupper valdes till denna studie var för att deltagarna kan 

bidra med en djupare diskussion samt nya infallsvinklar inom ämnet än vad till exempel 

intervjuer med varje enskild person hade resulterat i. Deltagarna i fokusgrupperna skapar och 

konstruerar därmed en förmåga att hantera den sociala verkligheten som bidrar till att 

egenskaper ständigt förändras.
63

 Det återfinns begränsningar genom att tillämpa en kvalitativ 

forskningsstrategi; forskning blir subjektiv utifrån forskarnas egna uppfattningar, studien blir 

svår att replikera samt att generalisering till andra miljöer och situationer kan bli 

problematiskt. Begränsningar och konsekvenser med den kvalitativa forskningsstrategin har i 

denna studie hanterats genom försök att motverka subjektivitet och att moderatorernas egna 

erfarenheter inte ska ha en inverkan på deltagarna i fokusgrupperna.
64

  

3.2 Forskningsansats 

Befintliga teorier och modeller utgör grunden i denna studie vilket har resulterat i en egen 

framtagen analysmodell. Utifrån teoretiska överväganden har teorin därmed reducerats för att 

kunna granskas empiriskt, vilket möjliggör att styra arbetsprocessen vid datainsamlingen. 

Angreppssättet som följer en logisk och tydlig ordningsföljd benämns i litteraturen för 

deduktiv ansats, vilket vanligtvis sammankopplas med ett kvantitativt angreppssätt. Det 

innebär att den induktiva ansatsen som utgår ifrån teorigenerering är mer förekommande i 

kvalitativa studier. Den induktiva ansatsen innehåller dock ett inslag av deduktion eftersom de 
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deduktiva elementen består av en teoretisk reflektion som forskare har behov av i sin 

undersökning för att skapa teori som anses vara välgrundad.
65 

  

Denna uppsats innehar en kvalitativ forskningsstrategi men grunden för undersökningen 

består av befintliga teorier, vilket därmed innebär en deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen 

är ofta förekommande vid en kvalitativ forskningsstrategi. Denna studie använder 

fokusgrupper som tillvägagångssätt för insamling av empiri, vilket innebär en kvalitativ 

forskningsstrategi. Genom att undersöka teorierna på en djupare grund och besvara 

problemformuleringen medför det att forskningsansatsen blir deduktiv. Att tillämpa en 

induktiv ansats blir därmed inte optimalt för denna studie eftersom studiens 

problemformulering bidrar till att befintlig teori bör vara framträdande. Detta för att skapa en 

förståelse och bakgrund inom CSR, CRM-kampanjer samt konsumenters beteende.  

Det är därmed viktigt att tänka på det förhållande som den praktiska och teoretiska 

forskningen innebär genom induktiva och deduktiva strategier. Problematiken att uppfatta 

förhållandet mellan dessa strategier blir stundtals komplicerat. Det medför att det kan vara 

bättre att fokusera på tendenser av strategierna istället för att distinkt bestämma vilken av de 

som väljs. Induktiva och deduktiva ansatser innehar begränsningar. Den deduktiva ansatsen 

begränsas genom att enbart ett visst antal variabler eller faktorer inkluderas i studien.  Den 

induktiva ansatsen begränsas genom forskarens egna uppfattningar och tolkningar som kan 

påverka det slutliga resultatet.
66

  

3.3 Undersökningsdesign  

En djupare förståelse för specifika processer (situationer och mönster) ska beskrivas i denna 

studie utifrån problemets innebörd och mening. Detta genom att analysera hur konsumenters 

beteende påverkas av CRM-kampanjer och omgivningen. För att skapa en djupare förståelse 

och uppfattning av komplexa sociala processer genom människors samspel tillsammans med 

varandra genomförs studien vid ett unikt tillfälle. Undersökningsdesign som tillämpas i denna 

studie innefattar en kvalitativ forskningsstrategi och där en djupgående undersökning av 

enskilda fall över tiden eller vid ett unikt tillfälle sker.
67

  

 

Anledningen till att denna undersökningsdesign valts var för att se konsumenters beteende vid 

ett specifikt tillfälle. Deltagarnas uppfattningar om CRM-kampanjer och deras inverkan på 

deltagarnas beteende är även en anledning till den valda undersökningsdesignen. Detta för att 

skapa en förståelse för hur dessa utvalda konsumenters beteende påverkas av omgivningen 

och CRM-kampanjer. Vid andra unika tillfällen eller vid en longitudinell studie kan det bidra 

till ett annat resultat.
68
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3.4 Insamling av data  

För att kunna besvara uppsatsens problemformulering har insamling av ny information genom 

fokusgrupper tillämpats, vilket omfattar undersökningens insamlade data. I litteraturen 

benämns det som primärdata eftersom datamaterialet inte varit tillgängligt sedan tidigare.
69

 

Kommersiella och offentliga databanker har i det tidiga stadiet av undersökningsprocessen 

tillämpats för att samla in extern information. Detta för att skapa en grundläggande kunskap 

om vad studien avser att undersöka. Denna studie har tillämpat detta genom användning av 

vetenskapliga artiklar inom konsumentbeteende, CSR samt CRM-kampanjer för att skapa en 

förståelse om det problem som studien avser att undersöka.
70

  

3.5 Fokusgrupp 

Denna studie utgår ifrån bestämda ämnen; omgivningen, konsumentbeteende, CSR och CRM-

kampanjer som diskuteras av ett flertal deltagare i två fokusgrupper. Anledningen till att 

fokusgrupper valdes till denna studie var för att se hur konsumenter som grupp uttrycker sig 

och beter sig när de blivit utsatta för CRM-kampanjer och hur det påverkar beteendet. En 

annan anledning var för att få igång en diskussion om ämnet för att deltagarna skulle få fram 

den tysta kunskapen. Den tysta kunskapen kan bidra till en högre förståelse om deltagarnas 

beteenden. Det kan därmed bidra till ett empiriskt underlag som är önskvärt för att kunna 

tolka hur betydelsebildningen i olika grupper uttrycker sig utifrån deras sociala erfarenheter. 

Deltagarna har därmed möjlighet att uttrycka och diskutera betydelsebildningen som ibland 

finns som tyst kunskap i människors medvetande, vilket medför att denna kunskap ”tvingas” 

fram. Litteraturen benämner detta som fokusgrupper, vilket innebär interaktioner mellan 

deltagarna och där ett bestämt ämne diskuteras. Data som produceras i fokusgrupperna kan 

därmed bidra till mönster i gruppers förhandlingar, värderingar samt berättelser och hur olika 

sociala processer leder till bestämda tolkningar.
71

  

Begränsningar vid tillämpning av fokusgrupper uttrycks genom; mindre kontroll över 

skeendet i fokusgrupper, svårigheten att organisera och få människor att delta, komplexiteten 

när det kommer till analysering av data och att få samtliga deltagare att komma till tals för att 

förhindra förekommandet av gruppeffekter. Begräsningarna hanterades av moderatorerna 

genom att inneha kontroll över diskussionen under fokusgrupperna, detta för att deltagarna 

skulle diskutera det bestämda ämnet. Moderatorerna försökte styra in deltagarna i rätt riktning 

om dessa började diskutera irrelevanta ämnen. Problematiken med att organisera och hitta 

människor som var villiga att delta i studien hanterade moderatorerna genom att anpassa 

tillfället för genomförandet av fokusgrupperna efter när deltagarna hade möjlighet att 

medverka. För att minska på gruppeffekter och risken att vissa deltagare inte kommer till tals 

valde moderatorerna att tillfråga alla deltagare vilka åsikter de hade inom ämnet och varje 

enskild fråga.
72

 Gruppeffekter var inget som moderatorerna upplevde under fokusgrupperna 

eftersom samtliga deltagare kom till tals och diskussionen fortlöpte naturligt. 
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3.5.1 Utformandet av fokusgrupp 

Innan genomförandet av fokusgrupperna utformades en intervjuguide. Frågorna grundades på 

den teoretiska referensramen och den egna framtagna analysmodellen. Analysmodellen 

användes som ett hjälpmedel till att se relationer mellan de tre komponenterna och därmed 

utforma lämpliga frågor till deltagarna. I denna studie genomfördes två fokusgrupper med sex 

deltagare i varje fokusgrupp den 21 november år 2014 i ett grupprum på Örebro 

universitetsbibliotek. Anledningen till att antalet deltagare i respektive fokusgruppen uppgick 

till sex deltagare var för att samtliga deltagare skulle kunna komma till tals och dela med sig 

av sina erfarenheter samt åsikter. Ett högt deltagarantal skulle medföra att alla deltagare inte 

hade möjlighet att komma till tals. Ett förarbete krävdes genom bokning av ett lämpligt 

grupprum som reserverades för genomförandet av de två fokusgrupperna. Detta för att 

fokusgrupperna skulle kunna genomföras utan några störande moment. Två mp3-spelare 

bokades från Teknisk service vid Örebro universitet för att spela in och transkribera materialet 

ifrån fokusgrupperna. Det skapade möjligheten att återgå till det inspelade materialet under 

analysarbetet. Anledningen till att två mp3-spelare valdes, var för att ha en backup utifall det 

skulle uppstå problem med ljudupptagningen på en av mp3-spelarna. Efter förarbete 

informerades deltagarna via mejl om tid och plats för fokusgrupperna.  

Fokusgrupperna inleddes med en kortare beskrivning av upplägget inför den nästföljande 

timmen. Deltagarna hade därefter möjlighet att ställa frågor gällande ämnet och upplägget. I 

fokusgrupperna presenterades två olika scenarion, se bilaga 1, som deltagarna fick diskutera 

och ta ställning till utifrån moderatorernas frågor. Dessa scenarion utformades utifrån de 

avgränsningar som valts. Detta för att deltagarna lättare skulle kunna relatera och diskutera 

ämnet. En avgränsning som valdes var att enbart fokusera på begreppet socialt ansvarstagande 

inom ämnet CSR, vilket genomfördes för att få en djupare förståelse inom ett specifikt 

område. En annan avgränsning som genomfördes var att välja en specifik bransch, vilket var 

klädbranschen. Klädbranschen definieras i denna studie av butiker och företag som 

tillhandahåller försäljning av vardagskläder. Att klädbranschen valdes var för att deltagarna i 

åldern 23-30 år lättare skulle kunna associera och därmed diskutera utifrån en specifik 

bransch. Denna avgränsning medför att samtliga deltagare fokuserar på en bransch och 

undviker därmed en bred och irrelevant diskussion som innefattar fler branscher. En 

ytterligare anledning till att klädbranschen valdes var för att denna bransch är förhållandevis 

aktiv med CRM-kampanjer och har även varit utsatta för skandaler. De scenarion som 

diskuteras i fokusgrupperna utvecklades även utifrån vad konsumenter kan uppleva som 

positivt respektive negativt. Det första scenariot i fokusgrupperna grundar sig på CRM-

kampanjen ”att runda uppåt” vid köp av ett klädesplagg. Detta kan skapa en positiv 

upplevelse och de flesta konsumenter har erfarenheter ifrån sådana händelser i det vardagliga 

livet. Det andra scenariot utvecklades utifrån en negativ aspekt, att det uppkommer 

information om företaget som konsumenter inte anser vara socialt acceptabelt, vilket 

resulterar i en företagsskandal. Dessa två scenarion bidra därmed till en diskussion samt hur 

deltagarna väljer att agera och ta ställning inom ämnet. Fokusgrupperna avslutades med 

allmänna frågor samt en allmän diskussion om ämnet. Fokusgrupperna tog totalt cirka 60 

minuter att genomföra och en digital klocka användes av moderatorerna för att fördela och 

utnyttja tiden väl mellan de två olika scenariona och de slutgiltiga allmänna frågorna. 
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3.6 Urval 

Denna studie underbyggs av ett urval av deltagare som fanns tillgängliga vid den tidpunkt 

fokusgrupperna genomfördes. Deltagarna bestod därmed av personer i moderatorernas 

omgivning. Moderatorernas omgivning innebär att de som tillfrågades var personer som 

moderatorerna påträffat under sin studietid, till exempel under kurstillfällen. De personer som 

tillfrågades att delta blev slumpmässigt utvalda av moderatorerna. Det fanns ingen 

bakomliggande tanke om vilka deltagare som skulle medverka förutom att de befann sig i 

åldersspannet 23-30 år. Samtliga deltagare som tillfrågades deltog i studien, vilket medförde 

att inget bortfall förekom.  Könsfördelningen i respektive fokusgrupp uppgick till 67 % män 

och 33 % kvinnor i den första genomförda fokusgruppen och i den andra genomförda 

fokusgruppen var det 67 % kvinnor och 33 % män. Sammanlagt deltog därmed 50 % kvinnor 

och 50 % män, vilket visar på en jämn könsfördelning mellan fokusgrupperna. Detta är inget 

som har en betydande inverkan på studiens resultat. Dock anses en jämn könsfördelning som 

optimalt för att kunna utesluta eventuella skillnader utifrån genusperspektivet. Att 

könsfördelningen i fokusgrupperna blev enligt följade hade sin grund i vilken av de två 

fokusgrupperna deltagarna hade möjlighet att delta i eftersom de genomfördes vid olika 

klockslag.  

 

De människor som deltog i fokusgrupperna innehar olika bakgrund, till exempel varierande 

sysselsättning, vilket valdes för att få en variationsrik grupp inom åldersspannet 23-30 år. Den 

första fokusgruppen bestod av tre personer som för tillfället studerar ekonomi och idrott men 

där dessa tre personer tidigare innan studierna arbetat heltid. Två personer som studerar idrott 

och folkhälsa samt en person som är anställd inom ett statligt företag. Den andra 

fokusgruppen bestod av två personer som studerar ekonomi varav en har en bakgrund som 

personalvetare (en av dessa personer extrajobbar även vid sidan av studierna). En deltagare 

som tidigare studerat ekonomi men som idag arbetar med marknadsföring. En läkarstudent 

som även extrajobbar vid sidan av studierna, en student som studerar kommunikation och en 

person som arbetar inom el-branschen.  

3.7 Genomförande  

Litteratur inom CSR, CRM-kampanjer och konsumentbeteende i form av vetenskapliga 

artiklar och böcker lästes för att skapa en fördjupad förståelse om ämnet och dess tidigare 

forskning. Böcker lånades från Örebro universitetsbibliotek och vetenskapliga artiklar söktes 

upp genom databaserna Summon och Google Scholar. Därefter utvecklades en 

problemformulering utifrån vad som uppfattades saknades i den litteraturgenomgång som 

tidigare genomförts. Utifrån litteraturgenomgången skapades den teoretiska referensramen 

som blev en grund till den intervjuguide som användes i fokusgrupperna. I fokusgrupperna 

deltog totalt 12 personer som diskuterade två olika scenarion kopplade till CSR, CRM-

kampanjer och konsumentbeteende och avslutades med en allmän diskussion om ämnet, se 

bilaga 1. Resultatet från fokusgrupperna transkriberades för att kunna analysera materialet och 

dra en slutsats om omgivningen, CSR-aktiviteter och CRM-kampanjer har en påverkan på 

konsumenters beteende.  
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3.8 Analysmetod 

Fokusgrupperna utgick ifrån två olika scenarion, se bilaga 1, för att skapa positiva och 

negativa tankar kring ämnet samt för att skapa en djupare diskussion. Scenariona bestod av 

CRM-kampanjen ”att runda uppåt” och företagsskandaler som uppstår i omgivningen. 

Materialet från fokusgrupperna transkriberades med hjälp av inspelningen från de mp3-

spelare som användes under genomförandet. Materialet transkriberas för att skapa en bättre 

överblick och för att betydelsefull information inte skulle utelämnas. Därefter lästes det 

transkriberade materialet igenom för att skapa en helhetsbild och för att upptäcka likheter och 

skillnader samt mönster mellan fokusgrupperna. Det transkriberade datamaterialet diskuterads 

av författarna för att finna de mönster som uppstått och hur materialet senare skulle 

analyseras. Datamaterialet kodades och bröts ner genom att se vilka nyckelord och teman som 

kunde urskiljas i transkriberingen.
73

 Det transkriberade materialet indelades i relevanta 

kategorier som utgick ifrån den egna framtagna analysmodellen. Det transkriberade 

datamaterialet kunde därmed delas in i tre olika kategorier. Kategorierna innehar begrepp som 

i sådan utsträckning har bearbetats för att företeelser i verkligenheten ska kunna 

representeras.
74

 Kategorierna innefattar de tre begreppen; omgivning, CSR-aktiviteter/CRM-

kampanjer och konsumenters beteende, vilka tilldelades varsin färg. Efter att begreppen 

tilldelats en färg lästes transkriberingen återigen igenom och markerades med respektive färg 

och begrepp. Detta för att skapa ett sammanhang till det insamlade materialet och för att 

materialet lättare skulle kunna analyseras. Utifrån färganordningen sammanställdes därmed 

materialet i empirin. Analysen grundades sedan på den framtagna analysmodellen och där 

resonemanget baserades på denna modell och med stöd från den teoretiska referensramen. 

Genom en generell strategi vägleder den teoretiska referensramen analyseringen av 

datamaterialet.
75

 För att skapa en förståelse för hur den teoretiska referensramen kunde 

kopplas till empirin lästes ett stycke i taget igenom från empirin och därefter lästes den 

teoretiska referensramen. Detta för att se hur empirin kunde diskuteras och analyseras med 

utgångspunkt ifrån teorin. Tillvägagångssättet genomfördes ett flertal gånger för att försäkra 

att inga relevanta delar i den teoretiska referensramen utelämnats.  

3.9 Trovärdighet och pålitlighet 

3.9.1 Validitet 

För att stärka validiteten användes två mp3-spelare för ljudupptagning under genomförandet 

av fokusgrupperna. Ljudupptagningen medförde möjligheten att gå igenom och transkribera 

materialet så att inga betydelsefulla faktorer utelämnades, vilket stärker validiteten i denna 

studie. Endast relevanta ämnen berördes i fokusgrupperna, vilket medför att studien inte 

frångick sin inriktning. Validiteten stärks därmed genom att studien mäter det som är syftet 

till undersökningen.
76

 Ytterligare en faktor som stärker validiteten är användandet av en 

intervjuguide under fokusgrupperna. Diskussionsfrågorna har analyserats av moderatorerna 

innan genomförandet för att det i fokusgrupperna skulle diskuteras det som studien avser att 
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mäta.
77

  En annan aspekt som stärker validiteten är att analysen har utgått ifrån den teoretiska 

referensramen, vilket medför att enbart relevanta delar inom ämnet har analyserats för att 

besvara problemformuleringen. 

3.9.2 Reliabilitet  

Denna studie är av kvalitativ karaktär och är därför svår att replikera eftersom studien baseras 

på unika situationer och platser.
78

 Reliabiliteten i denna studie anses vara relativt hög 

eftersom studien ska med hjälp av metodavsnittet kunna replikeras och genomföras på ett 

trovärdigt sätt. Problematiken med att replikera studien är att deltagarna och tillfället varierar 

beroende på genomförd undersökning. Resultatet kan därmed skilja sig åt beroende på det 

specifika tillfället och de deltagare som medverkar. 

3.9.3 Generalisering  

Generalisering kan vara svår att uppnå eftersom deltagarna i fokusgruppen uttrycker sina egna 

åsikter och diskuterar det med andra deltagare. Om andra deltagare medverkar kan det 

resultera i andra diskussioner, vilket leder till skillnader i det slutliga resultatet. För att kunna 

genomföra en generalisering valde moderatorerna ett brett urval (studerande och anställda hos 

företag) inom åldersspannet 23-30 år. Slutsatsen kan därmed endast generaliseras inom denna 

konsumentgrupp och till teorin.
79

 

3.10 Etiska överväganden 

Etiska övervägandena vid fokusgrupper är att deltagarna ska vara anonyma i den grad det är 

möjligt. Detta har författarna haft i åtanke vid bearbetning av materialet samt i 

transkriberingen där deltagarna blev tilldelad ett nummer för att deltagarnas identitet inte 

skulle avslöjas. Innan fokusgrupperna genomfördes förklarade moderatorerna för deltagarna 

att det enbart var de som skulle lyssna på ljudupptagningen och försäkrade om deltagarnas 

anonymitet i uppsatsen. Deltagarna tillfrågades även om moderatorerna hade tillåtelse att 

spela in samtalen. Det andra etiska övervägandet var att deltagarna skulle vara medvetna om 

innehållet som skulle diskuteras och hur deras deltagande skulle komma att tillämpas i 

studien. Vid tillfrågandet förklarades det tredje etiska övervägandet genom att deltagarna 

informerades om det bestämda ämnet som skulle diskuteras och vilket ändamål studien skulle 

bidra till. Det fjärde etiska övervägandet var att materialet endast skulle användas till det 

ändamål som deltagarna informerats om. Den utlovade gåva som deltagarna fick som ”tack 

för hjälpen” delades ut efter genomförandet av fokusgrupperna.
80

  

3.11 Metodreflektion 

En kvalitativ metod innehar vissa nackdelar eftersom det finns en risk att metoden blir 

subjektiv. Författarna till studien har därmed en inverkan på vad som upplevs relevant och 

betydelsefullt att inkludera i studien. Andra författare kan uppleva andra delar av 

datamaterialet som relevant. Detta påverkar även replikering av studien, vilket påverkas av 

deltagare, situation och forskare. En ytterligare nackdel med kvalitativa studier är att det kan 
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vara problematiskt att skapa en förståelse för det tillvägagångssätt som forskarna har använt 

och hur de kom fram till sina slutsatser.
81

 För att motverka detta har författarna i denna studie 

försökt att förklara tillvägagångssättet så ingående som möjligt. 

Det finns även begränsningar vid genomförandet av fokusgrupper. Det är betydelsefullt att 

reflektera över hur mycket inflytande moderatorerna har under diskussionerna och att en viss 

kontroll behöver finnas för att hålla den pågående diskussionen inom ämnet. Den jämna 

balansen kan vara komplicerad att uppnå utifrån moderatorernas engagemang och inverkan på 

fokusgruppen. Moderatorerna hade det i åtanke vid genomförandet av fokusgrupper och 

försökte därmed hitta en jämn balans. Ytterligare en nackdel med fokusgrupper är att det 

krävs en utsatt tid och ett visst antal deltagare behöver infinna sig på en bestämd plats, vilket 

kan vara problematiskt att organisera. Denna nackdel hanterades genom att anpassa tiden efter 

när deltagarna hade möjlighet att medverka. En ytterligare nackdel som kan uppkomma vid 

genomförandet av fokusgrupper är att gruppeffekter uppstår. Det innebär att deltagare kan bli 

tystlåtna eller att en del deltagare inte låter andra komma till tals.
82

 Forskning visar även att 

fokusgrupper som genomförs med diskussionsämnet CSR och konsumenter har en tendens att 

lyfta fram de negativa aspekter som finns angående det valda ämnet.
83

  

Denna studie bestod av två fokusgrupper eftersom tidsutrymmet enbart räckte till 

genomförandet av dessa två. Det skulle varit intressant att genomföra fler fokusgrupper för att 

stärka det resultat som framkom och undersöka om samma resultat uppstått vid ett större 

deltagarantal. Fler fokusgrupper skulle även kunna bidra till en bredare och stärkt slutsats, 

vilken skapar möjlighet till generalisering. Ytterligare en aspekt som kunnat bidra till 

generalisering är tillämpandet av enkäter eftersom urvalet och antalet respondenter hade blivit 

större.
84

 Enkäter kunde vara ett alternativt metodval men på grund av tidspressen 

genomfördes inte detta. En ytterligare anledning till att enkäter valdes bort är att tidigare 

forskning inom ämnet visat att denna metod resulterar i ett positivt beteende inom studiens 

ämne medan tillämpning av fokusgrupper visar på ett mer verklighetstroget resultat
85

.  
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4. Empiri  
I detta kapitel kommer empiri från de två fokusgrupperna att presenteras utifrån 

den egna framtagna analysmodellen som återfinns i den teoretiska 

referensramen, se figur 2.  

4.1 Omgivning 

Deltagarna i fokusgrupperna anser att företag bör arbeta med socialt ansvarstagande och att 

det är företagens skyldighet att bidra till samhället. Det innefattar särskilt större företag på 

grund av deras förutsättningar, de har större möjligheter att påverka och ta ansvar. Kravet 

återfinns dock inte på mindre lokala företag. Det är viktigt för företag att öka medvetenheten 

om sitt arbete med socialt ansvarstagande eftersom medvetenheten bidrar till att konsumenter 

väljer att engagera sig och därmed donera pengar. En ökad kommunikation från företagen 

efterfrågades för att öka medvetenheten hos deltagarna. Det är dock inte enbart konsumenter 

som ska donera pengar utan det ställs även krav på att företagen ska bidra. Detta uttrycktes 

bland annat på följande sätt: ”Om vi som konsumenter tar ansvar, varför ska inte företag då 

ta ansvar?”.  

Det finns ett kritiskt förhållningssätt gentemot hur stor del av insamlingen företag väljer att 

donera till välgörenhetsorganisationer vid CRM-kampanjer. En av anledningarna till denna 

skepticism är en önskan om förtydligande om vart pengarna doneras och att 

välgörenhetsorganisationer verkligen använder dessa pengar till det specifika syftet som 

CRM-kampanjen vill uppmärksamma. En deltagare uttrycker det på följande sätt: ”Jag 

känner att jag vill veta vart pengarna går till och att det är en pålitlig organisation som jag 

vet gör något bra”. Företag bör därmed vara tydliga med hur stor del av pengarna som går till 

välgörenhetsorganisationen och vilken välgörenhetsorganisation som tar emot donationen. 

Det finns konsumenter som undersöker detta vid inköp av ett klädesplagg: ”Jag brukar 

faktiskt kolla på hur mycket de skänker, om det är ett öre per produkt känner jag att jag lika 

gärna kan skänka mer pengar själv, ett öre är faktiskt väldigt lite”. 

Ett exempel på ett kritiskt ställningstagande mot CRM-kampanjer är när informationen som 

förmedlas ut av företagen till konsumenterna inte upplevs som trovärdig. Missnöjet uttryckes i 

fokusgrupperna: ”Det är ju inte helt säkert att de säger sanningen heller”. Företag bör 

därmed stärka sin legitimitet och visa omgivningen att de inte på något sätt vilseleder sin 

omgivning när de redovisar hur stor andel av insamlingen som doneras till 

välgörenhetsorganisationen. Det medför att företag bör granska sin produktion och inkludera 

socialt ansvarstagande i sin verksamhet istället för att donera pengar till 

välgörenhetsorganisationer. Det kritiska förhållningssättet finns hos deltagarna och de vill inte 

åtgärda skador som företagen har försakat. Företagen bör istället fokusera på sin produktion 

och att deras leverantörer tar hänsyn till socialt ansvarstagande: ”Jag skulle helst vilja ha ett 

företag som inte skänker pengar men som gör moraliskt rätt mot till exempel sina anställda”, 

uttrycktes i en av fokusgrupperna. 

Det är betydelsefullt att de anställdas arbetsförhållanden hos klädföretag tas i beaktning, vilket 

en deltagare förklarar: ”Jag vill visa att jag inte stödjer de som inte har bra arbetsvillkor”. 

När skandaler uppmärksammas i media påverkar det deltagarna endast kortsiktigt under en 



 

22 

 

period och därefter återgår deltagarna till det skandaldrabbade företaget: ”Jag mår dåligt i en 

vecka men sen så handlar jag där igen. Det är bara för stunden, det är sorgligt att jag säger 

så men så är det för mig”. Det återfinns även ett beteende efter en uppmärksammad skandal 

där det under en längre period sker ett avståndstagande mot det uppmärksammande företaget. 

Detta tyder på att graden av medvetenhet har en inverkan på om det förändrade beteende blir 

kortsiktig eller långsiktigt utifrån vilken ståndpunkt som finns hos deltagarna. För att 

företagen ska ha möjlighet att påverka och åtgärda det beteendet behöver företagen visa på 

förbättringar. Företaget ska ha åtgärdat det problemet som eventuellt har uppmärksammats i 

media. Det finns en önskan om ökad återkoppling från företaget när de blivit utsatta för en 

skandal i media genom att de informerar omgivningen om att problemet är åtgärdat: ”För de 

kanske inte vill gå ut med informationen men de måste ju verkligen anstränga sig och gå ut 

med att nu har vi åtgärdat detta”. De finns ett kritiskt förhållningssätt mot företagens åtgärder 

som förmedlas ut efter en uppmärksammad skandal. Den kritiska inställningen uppstår genom 

att deltagarna uppfattar att företagen förmedlar ut genomförda åtgärder endast för att skapa 

bättre publicitet. Företagen kan även välja att ”vänta ut” skandalen och konsumenterna 

glömmer därmed bort den.  Det finns en misstänksamhet om att företag enbart genomför 

CRM-kampanjer för att skapa bättre publicitet, rykte och marknadsföra sig själva. Citatet ”Så 

jag förstår ju att det är mest marknadsföring för företagets del”, visar att beteendet blir 

komplicerat att förändra eftersom konsumenter skapar en negativ inställning mot CRM-

kampanjer.   

4.2 CRM-kampanjer 

CRM-kampanjer är något som upplevs positivt, att företag visar sitt sociala ansvarstagande 

gentemot omgivningen. Scenariot ”att runda uppåt”, som företag kan tillämpa vid inköp av 

kläder anses vara en möjlighet och chans för deltagarna att donera pengar till en 

välgörenhetsorganisation. Det ses som en möjlighet eftersom det blir enklare samt smidigare 

för deltagarna att donera och de behöver därmed inte göra en aktiv handling genom att själv ta 

ett initiativ. Det poängteras av en deltagare genom; ”Skulle de fråga det igen så skulle de 

flesta tacka ja för jag tänker på det själv och man orkar kanske inte aktivt bidra själv. Men 

när företaget gör en insats, jag säger ja varje gång någon frågar om jag vill runda upp”. 

CRM-kampanjer upplevs positivt men medför inte att CRM-kampanjer aktivt letas upp. 

Beteendet förändras därmed inte utan bidraget till välgörenhetsorganisationen sker endast i 

samband med andra inköp. Beteendet förändras endast när inköpet inkluderar ett 

basklädesplagg, till exempel en vit t-shirt, samt förutsättningen att prisnivån är likvärdig 

mellan produkterna.  

CRM-kampanjer har en större inverkan på beteendet när deltagarna har möjligheten till att 

relatera och känna en samhörighet till den utvalda välgörenhetsorganisationen. ”Det är nog 

först och främst om jag har någon specifik relation till det. Kanske är det någon i närheten 

som varit med eller blivit drabbad eller någon jag känner. Där jag vet mer än om de andra, 

kanske vet jag mer om det specifika ändamålet eller organisationen, då är det självklart att 

jag skänker mer dit”. Detta uttrycks till exempel genom att kvinnorna i fokusgruppera 

uppmärksammade Rosa bandet, vilket visar på betydelsen av relation och känslan av 

samhörighet. Välkända välgörenhetsorganisationer upplevs mer pålitliga och om CRM-
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kampanjen innehar ett syfte, till exempel vaccination till barn, bidrar det till att deltagarnas 

beteende påverkas. Möjligheten till ”att runda uppåt” känns därmed som mer pålitligt: ”Jag 

tycker att det är som du säger också, att det är alltid stora saker som berör till exempel att 

H&M har vaccin-grejen och när man hör det då vill man ju skänka för att det är stora saker 

som berör alla”. Etablerade företag upplevs av deltagarna som mer seriösa och innehar en 

större trovärdighet i sina CRM-kampanjer. En deltagare uttryckte det på följande sätt; ”Det 

känns mer seriöst när man vet att det är ett stort företag”. CRM-kampanjer ökar 

medvetenheten och uppmärksammar problem som finns i samhället, vilket därmed påverkar 

deltagarnas beteende samt det ställningstagande som tagits.  

Det återfinns dock att CRM-kampanjer saknar trovärdighet på grund av de skandaler som 

uppmärksammats i media som drabbat företag och välgörenhetsorganisationer. Det bidrar till 

en skeptisk syn och ökad medvetenhet. Det uppkommer ett ifrågasättande till hur stor del av 

bidraget som går till välgörenhetsorganisationens ändamål: ”Hur gör de med pengarna, går 

det verkligen till det här?”. Detta stärker motivet till att företagen genomför CRM-kampanjer 

för att skapa publicitet och därmed inte prioriterar ändamålets syfte. Det finns en skepticism 

mot att CRM-kampanjer endast genomförs för att visa omgivningen att företaget har förbättrat 

och åtgärdat de problem som uppkom i skandalen.  ”Jag tror det är därför de genomför 

sådana här två kronors kampanjer där folk skänker pengar för då luras folk till att tänka att 

gud nu har företaget skärpt sig och nu gör de bra grejor”. Denna uppfattning påverkar 

därmed konsumenters beteende negativt eftersom när de väljer att” runda uppåt” är det dem 

själva som konsumenter som skänker pengarna, inte företaget. Konsumenter reflekterar 

vanligtvis inte över denna aspekt utan det uppfattas som ett sätt för företag att donera de 

pengar som konsumenterna valt att ”runda uppåt”. Beteendet påverkas inte eftersom 

medvetenheten hos konsumenterna inte är tillräcklig vid en sådan situation.  

 

Det uppfattas som att det initieras en mättnad på CRM-kampanjer genom att det ständigt 

uppmärksammas nya samhällsfrågor. Fler beslut behöver därmed genomföras av konsumenter 

vid köp av kläder. CRM-kampanjer upplevs som positivt men deltagare känner en irritation 

över att det ständigt pågår flera kampanjer trots det välgörande syftet. ”Jag tycker det är bra 

när olika kampanjer går, till exempel återkommande kampanjer. Men samtidigt blir det så 

här, varför ska jag bara välja en sak att skänka till, det blir ju så himla mycket. För min del i 

alla fall känner jag att det hela tiden är någonting som pågår, det är alltid någon insamling 

som måste uppmärksammas”. Deltagarnas beteende påverkas och skapar en negativ 

inställning eftersom intresset avtar och irritation uppstår. Det blir därmed svårt att vid dessa 

situationer förändra beteendet genom CRM-kampanjer. 

4.3 Konsumenters beteende   

CRM-kampanjer uppfattas stundtals som pressande eftersom deltagarna behöver donera 

pengar även när de inte har möjlighet på grund av ekonomin eller att de inte vill. Det kan 

resultera i en pressad och obekväm situation, vilket uttrycks på följande sätt: ”Asså, då kan de 

sätta press på en, det klart man vill hjälpa andra det är inte det, men har man lite pengar så 

blir det lite stress också”. Trots detta upplevs ett positivt välmående hos deltagarna efter 

genomförandet av CRM-kampanjer ”att rundat uppåt” vid ett klädköp, det är därmed själva 
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handlingen som bidrar till välmående. ”Det kan jag faktiskt känna igen om de frågar om jag 

vill runda upp en krona, efteråt tänker jag; åh vad duktig jag var, jag skänker lite pengar”, 

vilket en deltagare uttrycker. ”Att runda uppåt” kan vid många CRM-kampanjer bidra till ett 

dåligt samvete hos deltagarna eftersom möjligheten till att genomföra flera klädinköp och ”att 

runda uppåt” till samtliga välgörenhetsorganisationer inte alltid finns. Ett resultat av detta är 

att summan som ”rundas upp” i CRM-kampanjen skapar ett starkt kriterium hos deltagarna. 

CRM-kampanjer påverkar deltagarna genom att det vid pressande situationer upplevs som 

negativt men när kampanjen bidrar till ett bättre välmående hos deltagarna upplevs det som 

positivt. Det innebär att CRM-kampanjer kan påverka beteendet beroende på hur 

konsumenten upplever situationen. 

När skandaler uppmärksammas påverkar det deltagarnas beteende beroende på hur de ställer 

sig till den uppmärksammade skandalen. Beteendet pågår under en kort- eller långsiktig 

period, vilket grundar sig på det obehag och den ovillighet som uppstår vid genomförandet av 

ett klädköp från det skandaldrabbade företaget. När beteendet pågår under en kortsiktig period 

varierar avståndstagande från en vecka till en månad. Därefter ”glöms” skandalen bort, vilket 

medför att det ursprungliga beteendet återkommer eftersom konsumenterna väljer att handla 

ifrån det skandaldrabbade företaget och butiken igen. Detta beteende är deltagarna medvetna 

om men återgår ändå till det ursprungliga beteendet. En deltagare betonar det genom följande; 

”Jag mår dåligt i en vecka men sen så handlar jag där igen. Det är bara för stunden, det är 

sorgligt att man säger så men så är det för mig”.   

Uppmärksammas en skandal kan beteendet övergå i en långsiktig period på grund av det 

starka avståndstagandet deltagarna tar gentemot företaget. Detta eftersom deltagarna anser att 

företaget inte tar sitt ansvar gentemot samhället och sina anställda. Det starka 

avståndstagandet bidrar till att företaget bojkottas helt. Men beteendet kan dock förändras och 

återgå till det ursprungliga beteendet om företaget visar att de har åtgärdat det problem som 

uppmärksammats. När avståndstagandet är mycket starkt återgår inte beteendet till det 

ursprungliga beteendet om företagen ständigt missbrukar de möjligheter de har till att 

återgärda problemen och visa på förbättring.  En deltagare uttryckte det genom följande citat; 

”För mig var det så att H&M hade något avslöjande för flera år sedan. Det var några 

textilarbetare som inte hade bra arbetsförhållanden och då slutade jag tvärt att handla 

därifrån. Därför tänker jag inte handla mer på H&M och jag har inte gjort det sedan dess, 

jag tvärvägrar liksom” 

Under tidsperioden när den uppmärksammande skandalen är aktuell uppstår en osäkerhet hos 

deltagarna. Denna osäkerhet har sin grund i hur företaget väljer att agera och hantera 

skandalen. Tvivelaktigheten gentemot företaget och deras ställningstagande bidrar till att 

deltagarna väljer alternativa klädbutiker framför det skandaldrabbade företaget. Denna 

handling genomförs av deltagarna även när de inte innehar någon medvetenhet om den 

nyvalda klädbutikens ställningstagande gällande socialt ansvarstagande. För deltagarna 

upplevs det därmed som en trygghet att välja den alternativa klädbutiken som inte varit 

uppmärksammad i en skandal, vilket medför att deltagarna känner en pålitlighet till företaget 

vid inköp av kläder. Återgärdar det skandaldrabbade företaget de problem som 

uppmärksammats i skandalen återfinns en möjlighet att förändra deltagarnas beteende till det 
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ursprungliga beteendet som återfanns innan skandalen: ”Så om företaget visar att de har 

åtgärdat problemet så känns det mycket bättre att handla där igen”. 

4.4 Sammanställning av empiri 

Deltagarna i fokusgrupperna anser att företag bör arbeta med socialt ansvarstagande och öka 

medvetenheten om deras arbete inom detta område. CRM-kampanjer används därmed som ett 

verktyg för företag att öka medvetenheten. Men deltagarna innehar flera kritiska åsikter 

gentemot syftet med CRM-kampanjerna. Ifrågasättandet gäller hur stor andel av de insamlade 

pengarna som företaget väljer att donera till välgörenhetsorganisationerna efter avslutandet av 

en CRM-kampanj. Den information som förmedlas ut från företagen genom CRM-kampanjer 

kritiseras av deltagarna och upplevs därmed inte som pålitlig. 

Deltagarnas ställningstagande påverkar deras beteende när företagens arbetsvillkor 

diskuterades. Deltagarna uttryckte det genom ett kort- eller långsiktigt avståndstagande 

gentemot företaget. Det var denna fråga som splittrade deltagarna i fokusgrupperna, vilket 

medförde en argumentation samt diskussion där det uppstod skilda åsikter. Utöver denna 

aspekt var deltagarna relativt överens gällande CRM-kampanjer, vilket medförde att det 

utifrån deltagarnas egna erfarenheter skapades nya infallsvinklar och perspektiv genom de 

diskussioner samt reflektioner som uppstod. 

CRM-kampanjer har ett större inflytande på deltagarnas beteende när de kan relatera och 

uppleva en samhörighet till den utvalda välgörenhetsorganisationen. Det som påverkar CRM-

kampanjers trovärdighet är uppmärksammandet av företagsskandaler i media. Dessa 

skandaler bidrar till en skepticism att CRM-kampanjer endast används för marknadsföring. 

Deltagarna kan uppleva CRM-kampanjer som pressande, dock kan CRM-kampanjen skapa ett 

bättre välmående hos deltagarna när de väljer att donera till en välgörenhetsorganisation 

genom CRM-kampanjer. 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer empirin att analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen och 

den egna framtagna analysmodellen.  

5.1 Omgivning 

Innan införskaffandet av en produkt sker det efterforskningar och utvärderingar av alternativa 

produkter.
86

 Detta inkluderar även företags sociala ansvarstagande, vilket har medfört att 

konsumenter vill att företag tar sitt ansvar gentemot samhället.
87

 Deltagarna i fokusgrupperna 

ställer höga krav på att företag ska arbeta med socialt ansvarstagande. Företagens arbete med 

socialt ansvarstagande upplevs från konsumenters perspektiv som positivt, vilket medför att 

de föredrar produkter som stödjer en välgörenhetsorganisation.
88

 Socialt ansvarstagande 

påverkar därmed deltagarnas beteende eftersom det upplevs positivt när företaget väljer att ta 

ansvar. Deltagarnas höga krav på företagens sociala ansvarstagande påverkar inte deras 

köpkriterium eftersom de flesta inte överväger CSR vid inköp av en produkt.
89

 CSR utgör 

därmed inte ett köpkriterium för deltagarna eftersom det intresse som behövs saknas för att 

CSR ska utgöra en betydelsefull aspekt. Utgör inte CSR en betydelsefull aspekt finns det inte 

någon möjlighet för deltagarna att inkludera det i sitt köpkriterium och beteende. Företag 

behöver därmed knyta an till konsumenterna på ett personligt plan.
90

  

Konsumenter innehar i allmänhet en begränsad kunskap om vad CSR innebär, vilket medför 

att ökad kunskap inom området bidrar till positiva attityder och skapandet av ett starkare 

beteende.
91

 Det kan kopplas an till deltagarnas bristande intresse gällande CSR, vilket innebär 

att ett ökat informationsflöde från omgivningen skapar möjligheter att påverka intresset samt 

medvetenheten hos deltagarna. Omgivningen kan därmed fungera som stimuli genom att 

förändra deltagarnas automatiska process, det vill säga deras ursprungliga beteende. En ökad 

medvetenhet hos deltagarna gällande socialt ansvarstagande bidrar till en medveten 

förändring i deras automatiska process för att skapa ett nytt resultat samt beteende.
92

 Detta är 

deltagarna medvetna om och efterfrågar ett större informationsflöde för att ha möjlighet till ett 

större engagemang inom socialt ansvarstagande. De upplever en bristande kunskap inom 

området, vilket åtgärdas med ökad information från företagen. Det är en anledning till att 

deltagarna väljer att inte förändra sitt beteende på grund av bristande kunskap och låg 

medvetenhet. Det finns emellertid en risk att deltagarna använder det som argument till 

bortförklaring för att känna ett bättre välmående och bli socialt accepterade.  

En del konsumenter är skeptiska till CRM-kampanjer och anser att det skapar motiv till vinst 

för företaget, inte till välgörenhetsorganisationen. Anledning till att denna skepticism uppstår 

grundas i att den bestämda summan av insamlingen som doneras till 

välgörenhetsorganisationen inte är tydligt formulerad.
93

 Det är därmed viktigt för företagen att 
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precisera detta för att deltagarna ska välja att engagera sig i deras CRM-kampanjer. Denna 

aspekt stödjer resonemanget om konsumenternas behov av ett ökat informationsflöde och 

förtydligande om företagens budskap. Företagen behöver påverka deltagarnas beteende och 

bryta tankesättet att de genomför CRM-kampanjer för att skapa vinst och öka 

produktförsäljningen. Därmed behövs ett förtydligande gällande CRM-kampanjers syfte och 

ändamål
94

 för att bygga upp ett förtroende hos deltagarna. Genom det ökar företagen 

deltagarnas medvetenhet, vilket leder till att den automatiska processen förändras. Det bidrar 

till skapandet av ett positivt beteende när informationen upplevs som en stimulans för 

deltagarna att engagera sig i socialt ansvarstagande. Upplevs informationen från företagen 

som ofullständig skapar deltagarna ett negativt beteende, vilket medför att CRM-kampanjens 

pålitlighet minskar och uppfattas som en metod för företagen att skapa vinst. 

Företag bör fokusera på en stark marknadsföring för att förtydliga informationen till sin 

omgivning om syftet med CRM-kampanjen. Uppnås inte det ökar missnöjet hos deltagarna 

eftersom informationen inte upplevs som pålitlig.
95

 Därmed behöver företag inkludera Triple 

bottom line i verksamheten för att fungera på ett optimalt sätt. Det innebär att skapandet av 

vinst och hänsyn till socialt- och miljömässigt ansvarstagande bör inkluderas.
96

 Detta 

tankesätt ökar missnöjet hos deltagarna genom att företagen vill skapa vinst till deras fördel 

och inte till välgörenhetsorganisationen. Ett tillvägagångssätt för företagen att motverka 

missnöjet är enligt deltagarna att integrera socialt ansvarstagande i företagens verksamhet 

istället för tillämpning av CRM-kampanjer. Detta tankesätt upplevs som motsägelsefullt 

eftersom deltagarna därmed inte har möjlighet att involvera och engagera sig i CRM-

kampanjer. Det leder även till minskad medvetenhet och informationsflöde gällande 

företagens engagemang inom socialt ansvarstagande. Begränsad medvetenhet om företagens 

arbete med socialt ansvarstagande hos deltagarna bidrar endast till en kostnad för företaget. 

Återfinns arbete med socialt ansvarstagande endast i verksamheten kan företaget inte påverka 

beteende.  

Företagsskandaler uppkommer och uppmärksammar företagens verkliga värderingar, vilka de 

agerar efter och väljer att prioritera. Deltagarna påverkas av skandaler antingen kort- eller 

långsiktigt, vilket grundas på hur företagen tar ställning och agerar mot skandalen inom en 

socialt accepterad tidsperiod.
97

 En anledning till att deltagarnas beteende utvecklas till ett 

kort- eller långsiktigt avståndstagande beror på graden av medvetenhet gällande den aktuella 

företagsskandalen. Det kortsiktiga avståndstagandet innebär att medvetenhet är relativt låg 

och den reflektion som behövs för att förändra beteende i den automatiska processen inte 

existerar. Det medför att en förändring i beteendet hos dessa deltagare inte inträffar.
98

 De 

deltagarna som skapar ett kortsiktigt avståndstagande innehar fortfarande en medvetenhet om 

företagsskandalen men omgivningens stimuli har inte haft en tillräcklig inverkan för att 

förändra den automatiska processen. Dessa deltagare är omedvetna om omgivningens stimuli, 
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vilket medför att en långsiktig förändring inte är möjlig på grund av deras omedvetenhet.
99

 

Det kortsiktiga avståndstagandet påverkar därmed inte det inövande beteendet i den 

automatiska processen hos deltagarna. Detta medför att det möjligtvis inte är deltagarnas 

omedvetenhet som påverkar det kortsiktiga beteendet utan att vanebeteendet är för starkt för 

att förändra.
100

 

Efter en uppmärksammad företagsskandal utvecklas en del av deltagarnas beteende till ett 

långsiktigt avståndstagande. Det förändras genom att omgivningens stimulas har en inverkan 

på deras medvetenhet. En ökad medvetenhet skapar en förändring i den automatiska 

processen genom utveckling av ny automatisk process. Deltagarna uttrycker det genom 

möjligheten och viljan att välja alternativa klädbutiker som ingår i den nya automatiska 

processen. Att deltagarna har möjlighet att förändra och utveckla en långsiktig automatisk 

process grundar sig i ökad medvetenhet hos deltagarna samt omgivningens inverkan. Det 

bidrar till förändring av den givna processen och det slutliga resultatet.
101

 Den 

misstänksamhet som uppkommer vid CRM-kampanjer, att det genomförs av anledningen till 

bättre publicitet och rykte efter en uppmärksammad skandal, återfinns hos deltagarna oavsett 

kort- eller långsiktigt avståndstagande.
102

 Den skillnad som uppstår mellan dessa 

avståndstaganden är att deltagare som innehar ett kortsiktigt avståndstagande påverkas av 

CRM-kampanjer, vilket medför att företag har möjlighet att påverka deras beteende. 

Anledningen till att CRM-kampanjer inte har någon effekt på deltagare som innehar ett 

långsiktigt avståndstagande beror på att dessa redan skapat och implementerat den nya 

automatiska processen. 

5.2 CRM-kampanjer 

CRM-kampanjer genomförs av företag för att uppmärksamma deras sociala ansvarstagande 

utifrån verksamheten gentemot samhället. Företagen kännetecknas därmed som en god 

samhällsmedborgare, vilket konsumenter upplever positivt.
103

 Deltagarna upplever scenariot 

”att runda uppåt” vid inköp av kläder som en möjlighet och tillfälle för dem att donera pengar 

till en välgörenhetsorganisation. CRM-kampanjen bidrar därmed till flertal möjligheter och 

förenklingar för deltagarna att donera till socialt ansvarstagande genom att välja produkter 

som donerar till en välgörenhetsorganisation.
104

 Kunskapen och medvetenheten som 

förmedlas av företagen genom tillämpning av en CRM-kampanj behöver förbättras för att 

skapa ett långsiktigt starkt beteende och möjligheten för deltagarna att ta ett socialt 

ansvarstagande.
105

 Företag behöver därmed påverka omgivningens medvetenhet genom att 

uppmärksamma CRM-kampanjerna. Detta för att påverka konsumenters beteende och bidra 

till positiva attityder. Deltagarna medger en grad av medvetenhet gällande CRM-kampanjer 

och dess syfte men beteendet förändras inte eftersom de väljer att utesluta CRM-kampanjer i 

deras köpkriterium och beslutsprocess. 
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CRM-kampanjer tilltalar konsumenter som involverar samt engagerar sig i syftet. Det medför 

att det finns en personlig anknytning och överbryggande erfarenhet för att skapa relevans.
106

 

Deltagarna upplever därmed att CRM-kampanjen behöver vara betydelsefull utifrån deras 

egna värderingar och erfarenheter för att skapa ytterligare engagemang. När deltagarna 

upplever ett engagemang ökar intresset, vilket bidrar till skapandet av en positiv respons.
107

 

Konsumenter består av en heterogen grupp, vilket innebär skilda reaktioner på företagens 

CRM-kampanjer. Det genererar i en problematik för företagen gällande den personliga 

relevansen.
108

 Företag väljer därmed att använda CRM-kampanjer inom ett ämne som tilltalar 

och berör flera människor i samhället, vilket konsumenter sedan tidigare innehar en 

medvetenhet om. Deltagarna tilltalas mer av CRM-kampanjer där de upplever en samhörighet 

och som kan påverka dem i framtiden, till exempel bröstcancer. Tilltalas deltagarna av CRM-

kampanjen stärks deras ursprungliga beteende, vilket innebär att företag lättare kan påverka 

beteendet. Genom att deltagarna upplever ett större engagemang bidra det till att CRM-

kampanjen uppnår det specifika ändamålet.
109

 För att verkligen tilltala deltagarna och påverka 

deras beteende bör företag i sin CRM-kampanj skapa en förståelse för deltagarnas aktiviteter 

och inköp för att ha möjlighet att utveckla specifika erbjudanden. Företag ökar medvetenheten 

genom CRM-kampanjer och ökar även kunskapen om viktiga och aktuella frågor i samhället. 

Detta medför att deltagarnas mottaglighet för förändring påverkas om deras medvetenhet 

inom sociala frågor ökar samt inflytandet av deras tidigare erfarenheter gällande dessa frågor. 

Företag tillämpar CRM-kampanjer för att skapa en relation till sina konsumenter och bygga 

upp ett positivt anseende.
110

 Konsumenter innehar dock en skeptisk inställning mot CRM-

kampanjer. Denna skepticism grundar sig i att CRM-kampanjer har ett specifikt syfte och att 

ändamålet är att företag ska donera en procentuell summa.
111

 Vid uppmärksammandet av 

företagsskandaler upplevs CRM-kampanjer som ett tillvägagångssätt för att marknadsföra 

företagets etiska aspekter.
112

 Det är något deltagarna är medvetna om, vilket påverkar och 

förstärker deltagarnas avståndstagande till företaget och klädbutiken. Avståndstagande 

uttrycks därmed i deltagarnas beteende (långsiktigt eller kortsiktigt) beroende på deras 

medvetenhet och engagemang. Deltagarna med kortsiktigt avståndstagande är mer mottagliga 

till att förändra beteendet, vilket medför att deltagare som innehar ett långsiktigt 

avståndstagande är mindre mottagliga att förändra beteendet. Dessa deltagare kräver att 

företag återgärdar de problem som uppmärksammats i företagsskandalen. Med det innebär 

dock inte att deltagare med ett långsiktigt avståndstagande förändrar sitt ursprungliga 

beteende och återgår till den skandaldrabbade klädbutiken igen.
113

 Detta innebär att deltagare 

som påverkas långsiktigt inkluderar socialt ansvarstagande i sitt beslutsfattande och 

företagens agerande och hantering av skandalen.
114

  Det uppbyggda förtroendet påverkas utav 

hur den uppmärksammade skandalen hanteras. Förtroendet hos deltagare med ett kortsiktigt 
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ansvarstagande avtar medan förtroendet hos konsumenter med ett långsiktigt avståndstagande 

förloras helt.  

 

Deltagarna uttrycker ett intresse om CRM-kampanjer och kräver att företag engagerar sig i ett 

socialt ansvarstagande. Intresse utgör en viktig aspekt och avgör om konsumenter kommer att 

ta till sig CRM-kampanjer och genomföra ett inköp.
115

 På marknaden återfinns ett flertal 

CRM-kampanjer som bidrar till att deltagarnas intresse börjar avta på grund av en mättnad. 

Det innebär att attraherandet av nya kunder genom tillämpning av CRM-kampanjer 

misslyckas eftersom konsumenter väljer att avstå inköp av en produkt.
116

 Företag har därmed 

inte möjlighet att genom CRM-kampanjer öka konsumenters medvetenhet och påverka deras 

beteende på grund av avståndstagandet. Företagens möjlighet att genom CRM-kampanjer 

förändra deltagarnas automatiska process och bidra till positiva attityder går därmed förlorad.  

5.3 Konsumenters beteende 

CSR-aktiviteten motiverar och triggar igång ett beteende och tankesätt hos konsumenten. Det 

utvecklas efter delgiven information av företagens sociala ansvarstagande. CSR-aktiviteten 

inverkar därmed på konsumenters välmående/självkänsla genom ökad medvetenhet.
117

 CRM-

kampanjen ”runda uppåt” påverkade deltagarna efter att de blivit exponerade och valt att 

medverka i kampanjen. Detta uttryckte sig genom deltagarnas upplevda välmående. 

Deltagarnas tankesätt
118

  påverkas därmed av CRM-kampanjen genom ökad medvetenhet, 

vilket bidrar till förstärkning av det befintliga beteendet gällande donationer vid CRM-

kampanjer. Beteende innehar därmed en möjlighet att förändra den automatiska processen vid 

ett ständigt återkommande välmående under medverkan i en CRM-kampanj. Deltagarna får 

en ökad angelägenhet gällande CRM-kampanjer, vilket medför ett ökat intresse för socialt 

ansvarstagande som en betydelsefull aspekt att ta i beaktande. Upplever deltagarna en 

stressande situation vid exponering utav en CRM-kampanj sker en motsatt effekt genom en 

negativ inverkan på beteendet, vilket leder till att deltagarna inte medverkar.  

Företagsskandaler påverkar beteendet utifrån deltagarnas egna värderingar och 

ställningstagande vid en uppmärksammad skandal. Därför behöver företag agera vid en 

uppmärksammad skandal genom att visa sitt ställningstagande och engagemang inom socialt 

ansvarstagande.
119

 Publicerad information gällande en företagsskandal når omgivningen,
120

 

vilket ökar deltagarnas medvetenhet. Det bidrar till möjligheten att skapa förändringar i 

konsumenternas automatiska processer.
121

 Långsiktigt avståndstagande vid företagsskandaler 

utvecklar därmed en ny automatisk process, vilket skapar ett nytt vanebeteende hos 

deltagarna. Det medför att det långsiktiga avståndstagandet blir besvärligare att förändra och 

påverka när ett vanebeteende har skapats. Det kortsiktiga avståndstagandet pågår under en 

kortare tidsperiod och beteendet återgår därefter till den ursprungliga automatiska processen. 
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Möjligheten till förändring i konsumenters beteende är lättare vid ett kortsiktigt 

avståndsstagande på grund av deras fokusering på den önskvärda produkten och 

omgivningens inverkan.
122

 

Företag varken förnekar eller bekräftar felaktigheter vid uppmärksammandet av en skandal i 

media.
123

 Deltagarna väljer därmed under denna period alternativa klädbutiker på grund av 

upplevd välmående/självkänsla. Information och medvetenhet gällande den alternativa 

klädbutiken är bristande hos deltagarna, vilket medför att de upplever ett bättre 

välmående/självkänsla vid inköp av kläder. Det uppfattas som positivt utav deltagarna även 

fast den alternativa klädbutiken möjligtvis innehar samma problem men där omgivningen inte 

uppmärksammat detta, vilket medför att deltagarna är omedvetna om situationen.  
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6. Slutsats 
I detta kapitel dras en slutsats utifrån den empiri som analyserats och 

diskuterats.  

 

Utifrån den egna framtagna analysmodellen ovan ställer omgivningen krav på företagens 

implementering av socialt ansvarstagande i sina verksamheter. CRM-kampanjer inverkar inte 

på konsumenternas beteende, vilket därmed inte främjar företaget. CRM-kampanjer förändrar 

inte konsumenters beteende, vilket medför att omgivningens krav på engagemang endast 

påverkar företagen.  

 

Intresset och medvetenhet hos konsumenter bör vara närvarande för att företagens CRM-

kampanjer ska påverka beteendet. Det medför att företagens påverkan på konsumenters 

beteende blir komplicerat. Negativa attityder gentemot CRM-kampanjens syfte komplicerar 

företagens arbete ytterligare, vilket medför att påverkan på konsumenters beteende inte är 

möjlig. Detta på grund av bristande intresse samt medvetenheten hos dessa konsumenter. 

Innehar den automatiska processen en stark inverkan på konsumenters beteende blir inte 

CRM-kampanjens påverkan på beteendet långsiktigt. Det medför att en kortsiktig förändring 

är möjlig men återgår i allmänhet till det ursprungliga beteendet efter en kortare period. För 

att en långsiktig förändring ska ske i den automatiska processen krävs det att konsumenterna 

innehar en medvetenhet om det slutgiltiga resultatet.  

 

CRM-kampanjer innehar endast en inverkan på konsumenternas beteende vid en positivt 

upplevd välmående/självkänsla, vilket medför att känslan eftersträvas att upplevas igen. 

CRM-kampanjer genomförs vid uppmärksammade företagsskandaler för att visa de 

förbättringsåtgärder som implementerats. Det kan därmed påverka konsumenternas beteende 

genom att de återgå till det skandaldrabbade företaget. Den uppmärksammade skandalen 

påverkar konsumenters beteende nämnvärt lite, vilket grundas på den komplicerade 

förändring som bör ske i den automatiska processens.    

 

Konsumenters bemötande gentemot företagens sociala ansvarstagande har i tidigare studier 

inte blivit fastställd. Det har medfört att ett flertal faktorer (välmående, självkänsla, 

medvetenhet, omgivningen etc.) påverkar deras beteende.
124

 Resultatet utifrån denna studie 

konstaterar att konsumenters beteende påverkas ytterst lite utav omgivningen och företagens 

CRM-kampanjer. Det sker därmed inga drastiska förändringar i konsumenters beteende efter 

att de tagit del av en CRM-kampanj. Detta styrker tidigare forskning som påvisar att CRM-

kampanjer inte innehar en påverkan på konsumenters beteende. Däremot framkom det i denna 

studie en mindre inverkan på beteendet, vilket bidrar till problematiken gällande hur CRM-

kampanjers inverkan uttrycks i beteendet. 
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7. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studien samt dess konsekvenser och bidrag till  vidare 

forskning.  

Infallsvinkeln i denna studie har varit konsumentperspektivet, vilket bidragit till en annan 

infallsvinkel än tidigare studier där företagsperspektivet varit utgångspunkten. Studiens 

användning av fokusgrupper skapar en ny dimension inom ämnet eftersom tidigare forskning 

tillämpat andra tillvägagångssätt, vilket därmed omfattar studiens bidrag. Genomförandet av 

fokusgrupper bidrar till en djupare diskussion och reflektion vilket ses som fördelaktigt, det 

bidrar till att mönster inom konsumenters beteende kan identifieras.  

Företagens stora satsningar gällande aktiviteter inom socialt ansvarstagande har en liten 

inverkan på konsumenters beteende utifrån ett långsiktigt perspektiv. CRM-kampanjernas 

syfte och andel av insamlingen som doneras till välgörenhetsorganisationen bör därmed 

förtydligas. Detta för att ha möjligt att påverka konsumenters beteende.  Det upplevs som 

motsägelsefullt att konsumenter kräver ett socialt ansvarstagande av företagen när det inte 

medför en medveten förändring i deras beteende. Konsumenter uttrycker inte en medveten 

förändring i sitt beteende men det kan däremot finnas en undermedveten påverkan hos 

konsumenterna. Detta beteende framkommer inte i denna studie, det är ett område som skulle 

vara intressant att studera vidare om. Anledningen till denna uppfattning är att det upplevs 

som deltagarna i denna studie omedvetet påverkas av CRM-kampanjer men att de själva inte 

reflekterar över det.  

Det skulle även vara givande att forska vidare inom flera branscher, utöver klädbranschen. 

Det framkom även i fokusgrupperna där det uttryckets ett intresse för en ökad medvetenhet 

inom till exempel teknik- och livsmedelsbranschen, då det återfinns en bristande tillgång på 

information om hur dessa branscher arbetar med socialt ansvarstagande. En annan aspekt som 

uppkom i fokusgrupperna och som skulle vara givande att forska vidare om är prisfrågan. 

Denna aspekt diskuterades under fokusgrupperna där några deltagare var studenter, vilket 

medförde att deras ekonomi inte alltid tillåter en donation vid CRM-kampanjer i den 

utsträckning de önskade. Dessa deltagare uttryckte en vilja att bidra mer den dagen de har ett 

heltidsarbete. Det skulle därmed vara intressant att följa denna utveckling genom vidare 

forskning. Ytterligare ett område som skulle vara givande att forska vidare om är 

miljömässigt- och ekonomiskt ansvarstagande, då de är begrepp inom CSR som inte 

analyseras i denna studie.  

En aspekt som kan ha påverkat studiens resultat är en metodmässig begränsning på totalt 12 

deltagare. Ett större deltagarantal och flera fokusgrupper hade eventuellt visat ett annat 

resultat. En annan metodmässig begränsning var att endast fokusgrupper valdes som metod, 

vilket i tidigare forskning resulterat i negativa attityder inom ämnet. Studien kunde därmed ha 

utökats med en ytterligare metod som bidragit till en djupare undersökning. Ytterligare en 

faktor som kan ha påverkat studiens resultat är avsaknaden av referensgrupper innan 

genomförandet av fokusgrupperna. Detta anses dock inte ha påverkat det slutgiltiga resultatet 

i denna studie på grund av studiens omfattning på 12 deltagare. 
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Bilaga 1 – Fokusgrupper 

Genomförs: den 21 november. Tid: ca 60 min/fokusgrupp 

Antal fokusgrupper: 2 stycken (6 personer i varje, totalt 12 deltagare) 

 

Kort introduktion 

Välkomna! Idag kommer ni att få diskutera företags sociala ansvarstagande. Vi kommer att 

presentera två olika scenarion som är utgångspunkten i diskussionen och sedan avsluta med 

lite allmänna frågor. Frågor på detta? Vi kommer att spela in diskussionen, är det okej? Då 

kör vi igång!  

 

Scenario 1 – Ni går in i en klädbutik, har valt ett klädesplagg som ni tycker är fint och går till 

kassan, när ni ska betala klädesplagget får ni möjligheten att runda uppåt det totala beloppet 

och skänka denna summa till en utvald välgörenhetsorganisation.  

Alternativt att just det klädesplagget du valt att köpa så skänker företaget en viss summa av 

totalbeloppet till en utvald välgörenhetsorganisation.  

 

1) Hur går era tankar kring detta? Bra eller dåligt?  

2) Brukar ni uppmärksamma/tänka på sådana här typer av kampanjer och i så fall på 

vilket sätt? Ge exempel?  

3) Påverkas ni av sådana här typer av kampanjer? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför?  

4) Reflekterar ni över vilken välgörenhetsorganisation pengarna går till?  

5) Påverkar det er om ni känner till välgörenhetsorganisationen och vad de står för eller 

inte? På vilket sätt?  

6) Känner ni ett större behov av att runda uppåt om ni kan relatera till 

välgörenhetsorganisationen på ett personligt plan. Till exempel 

välgörenhetsorganisationen fuck cancer och rosa bandet 

7) Ser ni annorlunda på företaget när ni varit med om ett sådant här scenario?  

8) Om ni väljer att runda eller inte runda uppåt, hur får det er att känna?  

9) Varför tror ni att företag genomför sådana typer av kampanjer?  

 

Scenario 2 – Ni läser en nyhetsartikel, ser på teve eller hör från en närstående ett avslöjande 

om att ett klädföretags (som ni brukar handla kläder ifrån) textilarbetare lever under dåliga 

arbetsförhållanden. 

 

1) Hur går era tankar kring detta?  

2) Hur väljer ni att agera efter att ni nåtts av denna information? (kommer ni att fortsätta 

handla från den klädbutiken?) 

3) Är det något som ni kommer att reflektera över vid inköp av kläder? På vilket sätt? 

(Om ni går in i denna klädbutik efter skandalen, kommer ni reflektera över detta vid 

köp av klädesplagg?) 

4) Om ni inte väljer att handla i klädesbutiken efter skandalen, varför? av vilken 

anledning?  Vad leder det till? Vänder ni er till någon annan butik?  

5) Om ni väljer att handla i klädesbutiken efter skandalen, varför? av vilken anledning?  

6) Ser ni annorlunda på företaget när ni varit med om ett sådant här scenario?  



 

 

 

Allmänna frågor 

1) Reflekterar och utvärderar ni företags sociala ansvarstagande vid köp av ett 

klädesplagg?  

2) Vid köp av ett klädesplagg är ni medvetna om varför ni köper just det klädesplagget 

från just det företaget eller klädmärket?  

3) Om ni blir informerade om klädföretags sociala ansvarstagande, tex deras arbete med 

att varje flicka ska få gå i skolan, hur kommer det påverka er? (tror ni att ni kommer 

att tänka på detta vid nästa köptillfälle?) 

4) Är detta ämne någon som ni allmänt brukar reflektera eller tänka på?  

5) Tycker ni att det är något som företag bör arbeta med?  

6) Är det något som ni har tänkt på och som vi inte har frågat er?  

 

Tänk på dessa följdfrågor: 

1) Korsiktigt eller långsiktigt beteende 

2) Vad leder detta till?  

3) Vad gör ni då? Hur gör ni då?  

4) På vilket sätt förändras ert beteende?  

5) Vilka alternativ finns?  


