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Abstract  
Svensk Titel: Cause Related Marketing – en strategi för en Rosa framtid 

Engelsk Titel: Cause Related Marketing – a strategy for a Pink future 

Författare: Ingrid Ludvigson och Camilla Sjöberg  

Färdigställd (år): 2010 

Handledare: Christer Holmén 
 

In a world where competition between companies and products is constantly increasing and 

consumers are becoming more demanding, Cause Related Marketing (CRM) has become 

somewhat of a unique win-win strategy. This means that a company collaborates with a 

charitable organization to promote and sell a product to make a mutual profit.  

The purpose of this thesis is to point out the potential effects of CRM in comparison to 

traditional marketing. We have chosen to investigate why companies choose to engage in 

charity and if this type of collaboration can work as a tool for a better marketing strategy. 

The method we have used to write this thesis is a qualitative method. We have used previous 

research within the subject as well as interviewed companies relevant to the study. The 

companies that have participated are in the retail business and they have all engaged in the 

Pink Ribbon charity. 

Through the study, we have been able to draw the conclusion that CRM is a useful strategy to 

any company in the business of manufacturing and selling of goods. However, CRM should 

be used in combination with traditional marketing to optimize the positive effects. Through a 

collaboration with a charitable organization a company can increase sales, gain loyalty from 

their customers an strengthen it’s brand. We believe that the strategy contributes to a globally 

sustainable development, which currently is a hot topic on today’s market.   

This thesis was written in Swedish.  

Keywords: Cause-Related Marketing (CRM), Consumer Behavior, Brands, Charitable 

Organizations, Marketing 
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Sammanfattning 

I ett samhälle där det råder allt större konkurrens mellan företag och produkter, och då 

kunderna blir allt mer krävande, har Cause Related Marketing (CRM) blivit något av en unik 

win-win strategi. CRM innebär att ett företag tillsammans med en välgörenhetsorganisation 

skapar ett samarbete för att marknadsföra och sälja en produkt för välgörande ändamål och 

därmed nå ömsesidig vinst.  

Syftet med uppsatsen är att se vilka effekter CRM kan ha i jämförelse med traditionell 

marknadsföring. Vi har valt att undersöka varför företag väljer att engagera sig i välgörenhet 

och om man kan använda ett sådant samarbete som ett marknadsföringsverktyg. 

Den metod vi använt för studien är en kvalitativ metod. Till vår hjälp har vi använt oss av 

tidigare forskning inom ämnet samt genomfört intervjuer med företag som varit relevanta för 

studien. Företagen som medverkar är verksamma inom detaljhandel eller dagligvaruhandel 

och samtliga har valt att engagera sig i Rosa Bandet. 

Slutsatser som dragits genom studien är att CRM är en strategi som alla företag inom 

detaljhandel och dagligvaruhandel kan använda sig av. Vi har kommit fram till att CRM bör 

användas i kombination med traditionell marknadsföring för att optimera de positiva 

effekterna. Genom ett samarbete med en välgörenhetsorganisation kan ett företag nå effekter 

som ökad försäljning, merförsäljning, större lojalitet från kunderna och kan stärka sitt 

varumärke. Vi anser att strategin kan bidra till en hållbar utveckling, vilket är något som är 

högaktuellt på dagens marknad. 

Nyckelord: Cause Related Marketing (CRM), Konsumentbeteende, Varumärke, Välgörenhet 

och Marknadsföring 
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“The 21
st
 century company will be different. Many of Britain’s 

best known companies are already redefining traditional 

perceptions of the role of the corporation. They are recognizing 

that every customer is a part of a community, and that social 

responsibility is not an optional extra.” 

 

- Tony Blair, Englands Premiärminister 

(Adkins, 1999. Sida 3)  
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1. INTRODUKTION  

Det första kapitlet inleds med en bakgrund till forskningsproblemet. Därefter presenteras 

forskningsfrågan som uppsatsen byggs på. Slutligen kommer vi att presentera uppsatsens 

syfte, avgränsningar samt definitioner av de begrepp som har använts i uppsatsen. 

1.1 PROBLEMBAKGRUND  

Dagens marknad kännetecknas enligt Adkins (1999) av att ökade priser och teknisk 

innovation kopieras allt snabbare, och kommer därför i framtiden inte vara nyckelfaktorerna 

till differentiering på marknaden. Vidare skriver hon att kunden blir alltmer medveten och tar 

ställning i olika frågor genom att utnyttja sin konsumentkraft. Företagsidentitet, integritet, etik 

och organisationens plats i samhället kommer istället att bli centrala konkurrensmedel, och 

marknadsföring kommer att fokusera på företagets rykte samt att vinna kundernas förtroende.  

Då vi lever i ett allt mer globaliserat samhälle där marknaden blir allt större och fler aktörer 

konkurrerar om en plats i kundens medvetande, måste företag idag differentiera sig från 

konkurrenterna. För att skapa ett starkt varumärke måste företaget vara medvetet om vilka 

signaler de sänder ut (Adkins, 1999). Kevin Roberts från den globala marknadsförings 

agenturen Saatchi & Saatchi har uttalat sig kring att företag numera måste låta varumärken 

övergå till att skapa så kallade ”Trustmarks” för kunderna, vilket innebär att man emotionellt 

binder en kund till ett företag. Detta ska enligt Roberts vidare leda till det mer ultimata 

”Lovemarks”. Han anser att det inte längre räcker att ett märke är respekterat. Om en 

konsument inte älskar vad ett företag erbjuder så är risken att de tappar intresset.
1
  

Ett Lovemark är överlägset ett vanligt märke genom att alltid överträffa kundens 

förväntningar på vad som är god kvalitet och bra prestation menar Roberts. Ett vanligt märke 

har vunnit kundens respekt, medan ett Lovemark har samma nivå av respekt men som också 

har en lika hög nivå av kärlek från kunden. Det skapar ett intimt och känslomässigt band 

mellan kunden och företaget som är mycket svårt att bryta. Om ett varumärke försvinner på 

marknaden så skaffar kunden ett substitut, men om ett Lovemark försvinner protesterar 

kunden och dess frånvaro blir uppmärksammat. Att ha ett Lovemark innebär att man kan 

skapar lojalitet bortom alla gränser vilket är en överlägsen konkurrensfaktor.
 2

   

Ett sätt att skapa ett gott rykte och som kan stärka företagets varumärke enligt Westberg 

(2004), och som enligt Roberts kan leda till skapandet av ett Lovemark
3
, är att engagera sig i 

välgörenhet. Detta är något som flertalet företag inom detaljhandel och dagligvaruhandel har 

valt att göra. Detta fick oss att inse att det inte bara kan vara av osjälviska skäl som så många 

företag väljer att engagera sig i välgörenhet. Så varför väljer då så många företag inom 

detaljhandel och dagligvaruhandel att stödja välgörande ändamål? 

                                                                 
1
 http://www.lovemarks.com (hämtad 19 april)  

2
 http://www.lovemarks.com/index.php?pageID=20020 (hämtad 19 april)  

3
 http://www.lovemarks.com (hämtad 19 april) 

http://www.lovemarks.com/index.php?pageID=20020
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På Röda Korsets hemsida fann vi något som väckte vår nyfikenhet. 

Välgörenhetsorganisationen har angivit fem skäl för att företag bör samarbeta med dem.
4
 

 

 För att stärka sitt företags varumärke och bli mer omtyckt.  

 För att skaffa fler nya och mer lojala kunder. 

 För att öka intresset för andra att investera i ens företag. 

 För att göra sitt företag till en mer attraktiv arbetsplats. 

 För att vara med med och göra världen bättre att leva i. 

 

Då vi undersökte olika företags samarbeten med välgörenhetsorganisationer, snubblade vi 

över begreppet Cause Related Marketing där flera av de skäl Röda Korset angivit till att 

samarbeta med dem, togs upp som effekter. Under vår utbildning har vi läst flera kurser i 

ämnet marknadsföring, men vi hade inte hört talas om begreppet innan, vilket gjorde att vi 

ansåg det vara ett intressant ämne studera. Enligt Adkins (1999) är Cause Related Marketing 

en marknadsföringsstrategi som är högaktuell och blir alltmer populär. Cause Related 

Marketing är en trend som rör sig mot personlig marknadsföring. Med det menar hon att 

företaget inte bara fokuserar på kunden som kund, utan intresserar sig för kunden som person, 

vilket inkluderar kundens livsstil och intressen. 

Cause Related Marketing innebär kortfattat att ett företag renommésnyltar på ett annat 

varumärke. Detta innebär att företaget väljer att stödja ett välgörande ändamål för att nå en 

ömsesidig vinst och ta del av det välgörande ändamålets goda rykte. Både Adkins (1999) och 

Westberg (2004) anser att stödja välgörenhet skapar positiva effekter på företagets varumärke 

genom att man kommunicerar sina företagsvärderingar till kunden och att det även kan bidra 

till ökad försäljning. Kopplingen mellan företaget och välgörenhetsorganisationen påverkar 

kundens uppfattning och köpbeteende (Keller, 2008). 

Välgörenhetsorganisationen Rosa Bandet fokuserar på kampen mot bröstcancer. Rosa Bandet 

används av bröstcancerorganisationer över hela världen och kampanjen drivs främst under 

oktober månad. Under den perioden försöker man att öka kunskapen kring sjukdomen och 

samla in pengar till forskning. Kampanjen genomförs i år för nionde gången i rad i Sverige.
5 

 

Grundtanken kommer ifrån USA och initiativet kom ifrån kosmetikföretaget Estée Lauder i 

början av 90-talet. I Sverige introducerades Rosa Bandet 1994
 6

 och under oktober vill 

företag, organisationer och privatpersoner engagera sig i kampen mot bröstcancer. 

Cancerfonden har sedan starten samlat in närmare 265 miljoner kronor. Framgången ligger i 

att kampanjperioden är under en begräsad tid och detta innebär att man kan komma tillbaka 

varje år med ny kraft och aktiviteter.
7
  

Förutom insamlingar och försäljning av produkter och rosa band har man även valt att 

arrangera en insamlingsgala på TV. Man har även en Rosa lördag under oktober månad.  

                                                                 
4
http://www.redcross.se/rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=Nyforetag&docid=6A655EA2844AB793C1

256DD3005CC571&size=&menu0=1&menu1=3 (hämtad 14 april) 
5
 http://www.brostcancerfonden.se/rosa-bandet.php (hämtad 8 april) 

6
 http://www.guldfynd.se/page.jsp?node=399 (hämtad 13 april)  

7
 http://www.cancerfonden.se/sv/Rosabandet/Veta-mer/Det-Rosa-Bandet/ (hämtad 8 april) 

http://www.redcross.se/rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=Nyforetag&docid=6A655EA2844AB793C1256DD3005CC571&size=&menu0=1&menu1=3
http://www.redcross.se/rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=Nyforetag&docid=6A655EA2844AB793C1256DD3005CC571&size=&menu0=1&menu1=3
http://www.brostcancerfonden.se/rosa-bandet.php
http://www.guldfynd.se/page.jsp?node=399
http://www.cancerfonden.se/sv/Rosabandet/Veta-mer/Det-Rosa-Bandet/
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Huvudpartners för Rosa Bandet är Lindex, ICA och Apoteket. 8
 Många företag säljer s.k. 

”Rosa produkter”, speciellt framtagna för en Rosa Bandet kampanj, där delar av intäkterna går 

till Rosa Bandet. 

Det finns även risker med att engagera sitt företag i välgörenhet menar Varadarajan och 

Menon (1988). Ett exempel på detta kan vara då affärstidningen Dagens Media skrev om en 

högt uppsatt man inom Röda Korset som förskingrat runt 2,7 miljoner kronor från de 

insamlingar som organisationen har gjort.
9
 Ett annat exempel är tidningen Metros artikel från 

14/10 2009, där en person inom Rädda Barnen talade ut och berättade om hur de anställda 

inom organisationen körde omkring i lyxbilar, fick privata laptops, telefonräkningar betalda 

utan någon kontroll och avgångsvederlag i miljonbeloppen. Detta skapar negativ publicitet 

både för välgörenhetsorganisationen samt de företag som stödjer dem (Varadarajan & Menon, 

1988).  

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Adkins (1999) menar att på dagens marknad finns ett oändligt utbud av varor för att tillgodose 

kundens behov och efterfrågan. Varje vara finns representerad av flertalet olika företag och 

varumärken. Keller (2004) anser att det råder allt större konkurrens mellan företag på 

marknaden, och traditionell massmarknadsföring är inte längre det enda sättet att synas på. 

Det handlar inte längre enbart om att erbjuda rätt produkt med rätt funktion, utan också rätt 

varumärke som representerar rätt saker.  

Många företag inom framförallt detaljhandel och dagligvaruhandel väljer att engagera sig i 

välgörenhet. Det vore ekonomiskt ohållbart om man gjorde detta av helt osjälviska skäl, och 

då så många företag väljer detta kan vi konstatera att de förmodligen använder sig av Cause 

Related Marketing. Men vad är Cause Related Marketing, och vad har företag för nytta av 

det? Kan Cause Related Marketing fungera som ett substitut för traditionell marknadsföring, 

eller bör man se det som ett komplement?  

Enligt Pringle och Thompson (1999) är Cause Related Marketing inget nytt fenomen, utan en 

idé som först på senare tid fått ett uppsving och återigen blivit aktuell. I USA spenderas 

miljarder dollar på Cause Related Marketing och siffran ökar ständigt. I Sverige har konceptet 

kring att marknadsföra en produkt till förmån för välgörenhet funnits länge, men är inte en 

strategi som implementerats i företag till fullo. Nu har företag dock börjar se det som en 

strategi som faktiskt kan generera pengar, både för det drivande företaget och för 

organisationen som produkten stödjer.  

Detta resonemang har gjort att vi har kommit fram till en övergripande forskningsfråga, som 

lyder: Vilka effekter kan Cause Related Marketing få jämfört med traditionell 

marknadsföring? 

                                                                 
8
 http://www.cancerfonden.se/sv/Rosabandet/Veta-mer/Det-Rosa-Bandet/ (hämtad 8 april)  

9
 http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article19870.ece (hämtad 16 maj) 

http://www.cancerfonden.se/sv/Rosabandet/Veta-mer/Det-Rosa-Bandet/
http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article19870.ece%20(hämtad%2016
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Studien får en praktisk relevans genom att strategin kan bidra till en hållbar utveckling globalt 

sett, vilket är högst aktuellt i dagens företagande (Adkins, 1999). Begreppet definieras som 

”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov".
10

 Genom de slutsatser som dragits hoppas vi att 

företag på ett tydligt sätt kan förstå för- och nackdelarna med CRM, samt avgöra huruvida de 

vill implementera strategin eller inte. Den teoretiska relevansen i undersökningen består i att 

vi vill uppmärksamma läsaren på en relativt ny och outforskad strategi och som många stora 

företag på marknaden idag använder sig av. Vi hoppas därför att vår studie kan tilltala både 

företag och studenter och att våra kunskaper och erfarenheter inom ämnet marknadsföring 

ökar. 

1.3 SYFTE 

Syftet med vår uppsats är att undersöka varför företag väljer att engagera sig i välgörenhet och 

vilka effekter det kan få, jämfört med traditionell marknadsföring. Med studien avser vi att 

forska kring traditionell marknadsföring, kundbeteende samt för- och nackdelar med Cause 

Related Marketing. Vi vill med studien få en djupare förståelse för hur man kan använda 

välgörenhetsengagemang som ett marknadsföringsverktyg och vilka effekter detta kan få för 

ett företag.  

1.4 AVGRÄNSNING 

Vi har valt att fokusera studien på företag inom detaljhandel och dagligvarumhandel och har 

därmed valt att avgränsa oss från tjänsteindustrin. Vi har endast valt att fokusera på företag 

som inte engagerar sig i Rosa Bandet. Relationen mellan företag, välgörenhetsorganisation 

och kund är central i studien. 

Vi vill forska kring hur Cause Related Marketing fungerar samt hur man kan utnyttja 

strategin. Vi har valt att fokusera på den del av Cause Related Marketing som behandlar 

välgörenhet för människan, som till exempel cancerforskning samt stöd till utvecklingsländer. 

De respondenter som presenteras i den empiriska undersökningen är alla engagerade i denna 

typ av välgörenhet. Vi har därmed valt bort de företag som engagerar sig i djurrätt, har gjort 

någon form av politiskt ställningstagande eller engagerar sig i miljöfrågor samt CSR.  

Vi kommer bara att fokusera på CRM ur företagets perspektiv och därmed inte ur 

välgörenhetsorganisationens perspektiv.  

 

 

 

 

                                                                 
10

 http://www.ne.se/h%C3%A5llbar-utveckling (hämtad 12 maj) 
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2. METOD  
I metodkapitlet kommer vi förklara hur vi valt att gå till väga för att besvara 

forskningsfrågan. Vi kommer att presentera undersökningsmetod, datainsamlingsmetod, 

intervjuform och syn på kunskapsinhämtning. 

2.1   VETENSKAPLIG UNDERSÖKNINGSMETOD 

Vi inledde arbetet med studien med att fritt forska kring företag som använder sig av 

välgörenhet, och fann intresse i begreppet CRM. Genom att vi tidigare läst mycket 

marknadsföring var vi delvis insatta i ämnet från början, men med uppsatsen har vi lärt oss 

mer om CRM som från början var ett nytt begrepp för oss båda. Därför valde vi att ställa upp 

en forskningsfråga samt syfte med uppsatsen. Genom att tydligt beskriva detta, fick vi en klar 

uppfattning om hur vi behövde gå tillväga för att besvara dem. Avgränsningar ställdes upp för 

att ämnet lättare skulle identifieras och inte bli för omfattande.  

Vi började med att söka data genom att läsa litteratur samt vetenskapliga artiklar för att sätta 

oss in i ämnet. Därefter hade vi en klar bild av vad vi behövde undersöka empiriskt samt en 

teori om hur vi förväntade oss resultatet av undersökningen.  

Vi genomförde intervjuer med företag relevanta för studien för att ta reda på hur de jobbar 

med CRM samt se hur deras samarbeten har gått till. Vi utformade ett frågeformulär baserat 

på den teori som vi hade samlat in och den besvarades av en representant på varje företag. 

Sedan följde en analys av de data vi samlat in och slutsatserna har dragits genom att pendla 

mellan teori och empiri, för att nå djupare förståelse. Då vi i analysen försöke jämföra, tolka 

och förklara så innebär det enligt Johannessen och Tufte (2003) att vi har haft ett 

hermeneutiskt synsätt på vår studie. Vi har omtolkat den kunskap som vi samlat in och genom 

den velat ta upp ett nytt begrepp inom marknadsföring.    

Då vi har gjort en studie där vi beskrivit verkligheten och där de data som vi har använt består 

av ord, text, eller handlingar så tyder det på att vi har använt en kvalitativ metod. Enligt 

Christensen et al. (2001) så samlas data till kvalitativa undersökningar in genom personliga 

intervjuer eller observationer. Då vi har valt att studera ett fenomen har vi funnit denna metod 

mest lämplig.  

2.2 FORSKNINGSANSATS  

I den teori och empiri som samlats in har vi funnit kopplingar, vilket Johannessen och Tufte 

(2003) påpekar vikten av. För att lyckas förena teori och empiri så finns det enligt Andersen 

(1998) två sätt att gå tillväga: deduktion och induktion. Alvesson och Sköldberg (1994) anser 

att det finns ytterligare ett, nämligen abduktion. 

Då en deduktiv ansats går ut på att forskaren från början har en teori, som sedan med hjälp av 

empiri testas för att kunna bekräftas eller förkastas anser vi att det är någonting som vi gjort 

delvis (Andersen, 1998). Alvesson och Sköldberg (1994) menar att då en forskare använder 

sig av en abduktiv ansats utvecklas empirin med tiden. Forskaren utvecklar även teori han 

använder sig av under arbetets gång. I en abduktiv ansats kombineras analysen av empiri med 
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studier av tidigare teori inom ämnet, för att kunna identifiera analys och slutsats. Detta är 

något vi också anser att vi till viss del gjort.  

Efter den teoretiska undersökningen hade vi en teori att utgå ifrån. Därefter valdes lämpliga 

företag att intervjua ut, för att sedan se om det fanns några kopplingar mellan dem samt den 

teoretiska undersökningen. Genom att vi har samlat in data från framstående forskare inom 

ämnet CRM, har vi fått hjälp med att finna teorier som vi har använt för att utforma vår 

empiriska undersökning. Det tyder på att vi har använt oss av en deduktiv ansats.  

Vi har samtidigt jobbat utifrån ett abduktivt sätt då vi har utvecklat empirin, både 

frågeformuläret samt vilka företag som inkluderats i studien, med tiden. Då vi blivit allt mer 

insatta i ämnet har vi funnit ny data och teori som passat in i studien. I analysen har vi 

kombinerat teori och empiri, för att vidare kunna identifiera slutsatser och nå ett resultat. På så 

vis har vi kunnat besvara forskningsfrågan. Vi anser därför att vi till viss del också har använt 

oss av ett abduktivt sätt.  

2.4 METODENS TILLFÖRLITLIGHET  

Christensen et al. (2001) anser att en undersöknings tillförlitlighet beskrivs genom reliabilitet 

och validitet. Begreppet reliabilitet vid en kvalitativ undersökning anses vara irrelevant 

eftersom reliabilitet baseras på resultat och samband genom statistisk. Med en kvalitativ 

undersökning är det författaren som fungerar som ett mätinstrument och som bedömer varje 

enhet och tolkar samband. Fokus kommer därför läggas på studiens validitet.  

Validitet i kvalitativa sammanhang handlar om undersökningens trovärdighet och grad av 

generaliserbarhet. Det är därför viktigt att undersökningen har teori och empiri som kan 

kopplas till analys och slutsats, för att ge studien en hög trovärdighet. För att öka 

trovärdigheten kan man använda olika typer av data för att få en så bred bild av verkligen som 

möjligt. För att en undersökning ska anses ha god generaliserbarhet måste undersökningen 

anses vara trovärdig (Christensen et al. 2001). Då vi använt oss av olika källor genom teorin 

och empirin anser vi att studien uppfyller de krav som ställs på generaliserbarhet.  

Vi har haft som mål att genomföra en studie där vi strävat efter att få teori och empiri att 

stämma överens. Vi anser att uppsatsen är valid då teorin och empirin stödjer varandra. Därför 

har vi sökt teori med flera infallsvinklar och har funnit flera källor inom så väl traditionell 

marknadsföring som CRM. 

Då vi anser att vi kan applicera vår studie på företag av olika storlekar och i olika branscher 

anser vi att undersökningen har god generaliserbarhet. Vi har använt oss av relevant teori och 

relevanta frågor till vår empiriska undersökning för att finna svar på uppsatsens 

forskningsproblem.  

2.5 DATAINSAMLINGSMETOD 

Andersen (1998) menar att data delas upp i primär- och sekundärdata, beroende på till vilket 

syfte informationen samlats in. Primärdata är den information som forskaren själv tagit fram 
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genom olika insamlingstekniker. Det kan vara observationer, enkätundersökningar eller 

intervjuer. Sekundärdata består av data som har samlats in i ett annat syfte, men som ändå är 

användbart för undersökningen.  

I vår studie har vi använt oss av primärdata, samt viss sekundärdata. Primärdata har vi fått 

genom de intervjuer som har genomförts med olika företag. Genom teorin har vi fått kunskap 

om ämnet och med hjälp av detta kunnat genomföra intervjuerna. Vi har även använt 

kompletterande data i de fall där vi har behövt mer information om företaget. Sekundärdata 

har vi fått från undersökningar som har genomförts av tidigare forskare inom ämnet CRM för 

att visa på vilken efterfrågan det finns på marknaden.  

För att samla in data till vår teori har vi huvudsakligen använt oss av vetenskapliga artiklar, 

men till viss del har även litteratur använts. Vi har kontaktat forskare för att få råd om vilka 

författare de anser vara framstående för vår studie i valet av litteratur. Forskningen inom 

CRM är än så länge något begränsad och vi har försökt att hålla oss till böcker och artiklar 

som vi ansett vara relevanta för studien. Vi vill med uppsatsen uppmärksamma CRM i 

motsats till traditionell marknadsföring och därför har vi stundtals haft svårt i valet av 

litteratur. Det är därför vi har valt att använda oss av, till viss del, äldre forskning då det varit 

grunden till CRM, för att blanda med nyare forskning. Vi vill med uppsatsen utbilda läsaren 

om strategin CRM.  

Vi har använt oss av olika vetenskapliga databaser för att söka lämplig litteratur och 

vetenskapliga artiklar. Vi har sökt genom Högskolan i Borås databas, Business Source 

Premier och Google Schoolar. Genom att kombinera den litteratur vi fått från de forskare vi 

kommit i kontakt med samt genom de sökningar vi gjort anser vi hittat många tillförlitliga 

sekundärkällor. Vi har strävat efter att hitta ursprungskällan till litteraturen och i de fall där 

ursprungskällan inte har hittats, har källan inte använts. 

2.6 INTERVJU FORM  

Vi har valt att samla in empiri genom kvalitativa intervjuer med företag som samarbetar med 

välgörenhetsorganisationer. Genom intervjuerna har vi kunnat beskriva och analysera på 

vilket sätt CRM skiljer sig från traditionell marknadsföring.  

Jacobsen (2002) menar att det finns två typer att ställa frågor vid intervjuer: öppna och slutna. 

En öppen intervju har inga givna svarsalternativ. Det är inte bestämt hur intervjun kommer att 

se ut och i vilken följd frågorna kommer ställas utan kommer efter att intervjun tar sin form. 

Öppna intervjuer är, enligt Jacobsen (2002), det som passar bäst till en kvalitativ 

undersökning. Intervjuaren har chansen att få mer djupgående information och har man ett 

manus att följa kan man gå miste om intressanta vinklar. Våra huvudfrågor formulerades 

utifrån vår forskningsfråga och problemformuleringen.   

Den intervjuteknik vi använt oss av är ett frågeformulär som skickades ut via e-post. 

Respondenterna har inte haft tid att stämma träff, utan har föredragit e-post kontakt. Vi anser 

att vi har, trots vissa nackdelar, haft en bra dialog via e-post. Genom att använda oss av ett 

frågeformulär ställdes frågorna i en bestämd ordning. Vi använde oss av öppna frågor där 
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respondenten fritt fick svara på frågorna i textform och företagen har valt att svara på de 

frågor som de känt sig bekväma med. Vi har även haft möjlighet att kontakta företagen igen 

om vi ansett att vi inte fått tillräckligt med relevant information. I vissa fall har vi även fått 

använda sekundärdata från företagens hemsidor för att komplettera med.  

2.6.1 FÖRDELAR OCH NACKDELAR  

Intervjuerna genomfördes via ett frågeformulär som skickades ut vi e-post till utvalda företag. 

Det finns vissa fördelar och nackdelar med den valda intervjuformen.  

Enligt Jacobsen (2001) är fördelarna att respondenten kan svara när denne har tid och det blir 

en strukturerad intervju där respondenten kan ge tydliga svar på våra frågor. Respondenten får 

själv läsa igenom frågorna och besvarar dem skriftig vid en tidpunkt som passar dem, vilket 

inte är möjligt vid telefonintervjuer. En annan anledning till att vi valde mailintervjuer var att 

vi ansåg risken för feltolkning vid telefonintervjuer stor och att det var svårt att få ner all 

information korrekt. Detta innebär också minskad risk för misstolkning av svaren, då vi inte 

tolkar respondentens tonfall eller kroppsspråk. Om man genomför en intervju hos företaget 

eller via telefon finns risken att man inte hinner få med allt som sägs och därför gör man en 

tolkning av intervjun. Att vi dessutom fick respondentens genomtänkta svar svart på vitt var 

något som vi ansåg vara bra, både för oss och för respondenten. De svaren som vi fick var 

dessutom opåverkade av vår egen tolkning. Det går även snabbt att skicka ut förfrågan till 

olika företag. En fördel är att man inte behöver lägga någon tid på att besöka varje enskilt 

företag, vilket var positivt både ur vår och företagets tidsaspekt.   

Nackdelar, enligt Jacobsen (2002), är att det är lättare för respondenten att ignorera våra 

frågor eller att helt strunta i att svara. Då vi inte använde oss av frågor där respondenten 

enkelt kunde svara ja eller nej minskade jämförbarheten mellan företagen. Risken för att inte 

få svar var dessutom stor, då många företag tackade nej eller inte ens svarade på vårt mail, 

vilket man kunnat undvika vid ett besök. Vidare anser Jacobsen (2002) attt det dessutom blir 

svårare att föra ett samtal och att ställa följdfrågor. Det kan därför ta längre tid i vissa fall då 

man måste skicka nya frågor och vänta in svar. Det kan vara svårt att få tag på den enskilda 

personens mailadress och man får i vissa fall nöja sig med att skicka till kundtjänst som 

vidarebefordrar det till rätt person. Det är även negativt att man inte får någon personlig 

kontakt med företaget.  

2.6.2 PRESENTATION AV RESPONDENTER 

Då vi valt företag att intervjua har vi utgått från ett antal kriterier. Företagen skall vara 

verksamma inom detaljhandel eller dagligvaruhandel. Personen ska vara anställd på företaget 

i fråga och vara väl insatt i välgörenhetsengagemanget. Företaget ska ha ett samarbete med en 

välgörenhetsorganisation där de har sålt produkter till förmån för organisationen. Samtliga 

företag som har valts ut för undersökningen har någon form av samarbete med Rosa Bandet. 

Då Rosa Bandet är en mycket uppmärksammad välgörenhetsorganisation som är populär att 

samarbeta med, valde vi att fokusera studien kring detta. Vissa av de företag som intervjuats 

har även andra samarbeten med olika organisationer. 
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I den empiriska undersökningen har vi strävat efter att inkludera en så stor del som möjligt av 

framförallt detaljhandeln. Vi ansåg det dock viktigt att få med åtminstone ett 

dagligvaruhandelsföretag för att inte göra studien för fokuserad på detaljhandel. Vi har också 

sett till att både stora, medelstora samt små företag har representerats i undersökningen, för att 

se olika sidor av företagens engagemang i välgörenhet. 

De företag vi har valt att intervjua är verksamma inom olika segment av marknaden, vilket vi 

har valt för att få en så bred empirisk undersökning som möjligt. 

 ICA. Företaget är verksamma inom dagligvaruhandeln och är ett stort och väletablerat 

företag på den svenska marknaden. De riktar sig direkt till kunden genom egna 

butiker. ICA samarbetar bland annat med Childhood och Rosa Bandet.  

 GoCoCo.se. Ett litet och relativt nytt företag på marknaden som bland annat säljer 

strumpor. Företaget riktar sig direkt till kunden genom sin webbshop, men har också 

viss försäljning genom återförsäljare. GoCoCo har ett pågående samarbete med Rosa 

Bandet. 

 Iduna AB. Iduna AB är en koncern bestående av butikskedjorna Guldfynd, Hallbergs 

Guld och Albrekts Guld. Hela koncernen riktar sig direkt till kunden genom egna 

butiker. Koncernen samarbetar med bland annat Rosa Bandet och SOS Barnbyar.  

 Röhnisch. Företaget säljer sportplagg för kvinnor och har bland annat engagerat sig i 

Rosa Bandet. Företaget har sin flagshipstore i Stockholm där man riktar sig direkt till 

kunden, men använder sig också av återförsäljare i form av sportbutiker.  

 Lindex. Lindex är en av Nordens ledande klädkedjor som riktar sig till kvinnor och 

barn. Företaget har både egna butiker och en webbshop och riktar sig därmed direkt 

till kunden. Lindex samarbetar med flera olika organisationer, bland annat Rosa 

Bandet, Runda upp och Kvinna för Kvinna. 

2.7 SYN PÅ KUNSKAPSINHÄMTNING  

De teorier vi har valt att använda består av litteratur och vetenskapliga artiklar som behandlar 

marknadsföring och CRM. Vi har också till viss del använt oss av elektroniska källor som 

representerar det valda ämnet. Vi har granskat våra källor kritiskt och endast använt de källor 

vi anser vara tillförlitliga. Författarna till litteraturen och de vetenskapliga artiklarna är 

betrodda då de är erkända forskare eller författare med lång erfarenhet inom marknadsföring. 

De artiklar vi granskat där författarnas tillförlitlighet kan ifrågasättas har inte använts i 

uppsatsen. 

För att öka validiteten i uppsatsen har vi haft ett källkritiskt tänkande. Vi har försökt 

identifiera källan, det vill säga upphovsmannen och litteraturens avsikt och giltighet. Vi har 

bedömt källans giltighet genom att se när källan är skriven. För att öka källans giltighet har vi 

även sett till att artikeln eller litteraturen är primärdata. Vi anser att vi funnit relevant teori och 

empiri för att genomföra studien och uppnå vårt syfte. Vi har försökt att blanda äldre teorier 
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med moderna tankar inom ämnet samt försökt bygga en grund för en god analys. För att nå en 

bra giltighet mellan teori och litteraturstudien försökte vi även välja de delar som verkligen är 

relevanta för vår frågeställning. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM  
Teorin kommer först att beskriva det som vi identifierat som det viktigaste inom traditionell 

marknadsföring. Teorin kommer vidare behandla marknadsföringsstrategin CRM.  

3.1 TRADITIONELL MARKNADSFÖRING  

För att beskriva traditionell marknadsföring behöver företaget enligt Ljung, Nilsson och 

Olsson (1998) identifiera vad marknadsföringsprocessen består av. Enligt författarna består 

processen består av tre delar, som innebär att man först identifierar kundens behov och 

efterfrågan. Den andra punkten påpekar att man ska hitta en konkret produkt som matchar 

kundens behov, och den tredje punkten innebär att slutligen hitta rätt aktiviteter i form av 

kampanjer och reklam så att produkten blir tillgänglig för kunden.  

3.1.1 MARKNADSFÖRINGSMIXEN 

Teorin kring marknadsföringsmixen kom i början av 1960-talet när E. Jerome McCarthy kom 

fram till ett nytt sätt att se marknadsföring på utifrån fyra centrala begrepp (Gezelius & 

Wildenstam, 2007). Vidare beskriver Gezelius och Wildenstam (2007) att strategin inkluderar 

hur företag använder sig av Pris, Plats, Produkt och Påverkan för att marknadsföra sina 

produkter. De fyra begreppen är ofta sammankopplade med varandra. Denna mix är enligt 

författarna grunden inom traditionell marknadsföring.
 
Det är kring de 4 P:n i markandsmixen 

som företaget bygger sin marknadsföring och den kommunikation de vill sända ut
11

 

Gezelius och Wildenstam (2007) menar att priset är viktigt eftersom varan måste attrahera 

kunden samtidigt som produkten ska kunna rättfärdiga priset. Beroende på priset kan man 

även välja sin strategi och målmarknad. Det är även viktigt att analysera den marknad som 

produkten ska säljas på för att kunna göra rätt i valet av prisstrategi. Företagen måste också 

identifiera marknadens önskemål och behov så att produkten hamnar på rätt plats. Vidare 

menar de att var produkten blir placerad är viktigt eftersom man vill nå en hög försäljning. 

Produkten måste dessutom vara tillgänglig för kunden då kunden vill ha produkten, vilket 

innebär att man måste använda sig av rätt distributionskanaler. För att påverka kunden till att 

köpa en produkt, måste den synas och fastna i kundens medvetande.  

Problemen kring den traditionella modellen är att den idag anses vara något gammal och det 

har gjorts försök i att uppdatera den.  Anledningen till att den idag är något omodern är genom 

globaliseringen. På grund av globaliseringen har konkurrensen ökat och kunden har fått fler 

alternativ att välja mellan. Det har på senaste år blivit köparens marknad, vilket inte har 

gynnat marknadsföringsmixen.
12

  

Relationsmarknadsföring är ett begrepp inom marknadsföringen som till viss del går emot den 

traditionella synen på marknadsföring. I relationsmarknadsföring ligger relationer till grund 

för hur företaget väljer att kommunicera. Fokus är på att skapa nätverk och relationen mellan 

köpare och säljare viktig. Grundtanken är att företaget har fokus på kunden i 
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marknadsföringen och att skapa kundlojalitet är målsättningen. Genom att använda sig av 

relationsmarknadsföring kan företaget även skaffa sig konkurrensfördelar.
13

 

3.1.2 WORD-OF-MOUTH  

Word-of-Mouth är en marknadsförings strategi som bygger på de erfarenheter, upplevelser 

och bemötande kunder får då de kommer i kontakt med ett företag och dess produkter. Detta 

intryck som kunden fått förs sedan vidare och intrycket kan både vara negativt och positivt.
14

 

Enligt Grönroos (2002) är Word-of-Mouth är en marknadsföringsmetod där en kunds åsikt 

om varumärken och produkter kan sprida sig och påverkar på andra kunders köpbeteende. 

Han menar också att ett negativt rykte om produkten eller företaget sprids mycket fortare än 

ett positivt rykte, vilket gör att företaget måste vara vaksam i vilka signaler de sänder ut. 

Negativa erfarenheter som en kund upplever kan vara väldigt skadliga för ett företag. 

Grönroos (2000) anser att inom Word-of-Mouth så gör man ofta skillnaden mellan planerad 

och oplanerad kommunikation. Vid planerad kommunikation så handlar det om vad företaget 

säger, vilket innebär då företaget medvetet går ut med ett budskap genom media, Internet eller 

reklam. Oplanerad kommunikation innebär vad andra säger och är den uppfattning som 

kunderna får då de kommer i kontakt med företaget. För att minska risken anser Grönroos 

(2000) att varumärket måste matcha det buskap som företaget sänder ut samt kunna matcha 

kundens behov och förväntningar. Positivt Word-of-Mouth förklarar han vidare som ett 

resultat av den kommunikation som företaget planerar att kommunicera.  

3.1.3 SAMARBETEN 

Keller anser att företag bör använda andras rykte eller status för att finna nya sätt att 

marknadsföra sig på, är något som allt fler företag väljer att göra. För att lyckas med detta 

försöker företag koppla andra varumärken med gott rykte till sig. Det gör att företaget kan 

uppfattas på ett nytt sätt och att man skapar positiva känslor mellan företaget och kunden. 

Man kan nå detta genom att samarbeta med välgörenhetsorganisationer eller genom 

sponsring. Då märket blir identifierat med en annan enhet, även om det inte direkt är 

sammanlänkat med produkterna, så kan kunden dra slutsatsen att de delar samma värderingar 

(Keller, 2008). 

Vidare menar Keller (2008) att kraften i ett varumärke ligger i vad kunden har lärt sig, känner, 

sett och hört om märket som ett reslutat av tidigare erfarenheter. Utmaningen för 

marknadsförare i arbetet med att bygga ett starkt varumärke är att vara säker på att deras 

kunder har den rätta erfarenheten av produkterna, servicen och den marknadsföringskampanj 

som följer, så att de önskade känslorna, tankarna, värderingarna och uppfattningarna blir 

kopplade till märket. (Keller, 2008) 

Samma tillvägagångssätt som man använder sig av för att bygga ett varumärke, kan man 

också använda för att skapa ett gott rykte baserat på företagets värderingar. Det gäller att 

varumärkets rykte speglar de värderingar och den vision som företaget har. Företaget måste se 
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till att det goda ändamål man fokuserar på inte bara förstås av kunderna, utan att de också kan 

relatera till det. Ett relaterbart ändamål höjer kundens empatikänslor och skapar ökad lojalitet 

mot företaget (Keller, 2008).  

3.1.4 MARKNADSFÖRING GENOM VARUMÄRKE 

Ett av de främsta skälen till det ökade intresset för att skapa starka varumärken är 

globaliseringen. På grund av detta söker sig allt fler företag mot mer konkurrenståliga medel 

som varumärket. Med en hårdare konkurrens på större marknader och fler produkter så 

behöver företag använda sitt varumärke för att positionera sig (Melin, 2002). 

Enligt Melin (1999) så ska ett varumärke ha ett namn, eller symbol, som differentierar 

produkten från konkurrenterna. Genom att differentiera sitt varumärke så ökar man 

efterfrågan på produkten eller tjänsten. Keller (2008) anser att hur ett märke väljer att 

framställa sig själv och den information som de sänder ut är det som identifierar och 

differentierar en produkt.  

Enligt Mollerup (2002) så är varumärkets främsta uppgift att hitta ett sätt att skapa en identitet 

för en produkt, genom att skilja den från konkurrenternas varumärken och produkter. Melin 

(1999) anser att det är viktigt att göra kunden medveten om företagets produkter. Vidare anser 

han att lojalitet mot ett märke skapas genom ett intresse hos kunden och genom att stärka 

kopplingen mellan produkt och varumärke. Jensen och Hansen (2006) poängterar att 

upprepade köp från kunderna inte behöver innebära att de är lojala mot varumärket. 

Mollerup (2002) menar att varumärket är den del av ett företag som är ansiktet utåt för 

produkten. Ett varumärke som är starkt blir en ovärderlig tillgång hos ett företag och det är 

viktigt att man bygger upp varumärket så att det skapas värde för kunden.  Melin (2002) anser 

att det viktigaste målet då man bygger och utvecklar ett varumärke är skapa lojala kunder. För 

att lyckas är det viktigt att kunna erbjuda produkter med ett unikt mervärde som gör kunden 

tillfredsställd. Att förstå hur man skapar värde för kunden är ofta nyckeln till framgångsrik 

varumärkesuppbyggnad. Keller (2008) anser att relationen mellan ett varumärke och en kund 

kan ses som en känslomässigt band. Kunden ger varumärket förtroende och lojalitet med en 

outtalad förståelse om att varumärket ska bete sig på ett visst sätt. 

Enligt Keller (2008) bör ett varumärke skapa identitet till en produkt som gör att kunden 

vågar lita på företaget. Kunden tar reda på vilka varumärken som passar dess behov och vilka 

som inte gör det. Melin (2002) menar att varumärket kan ses som en värdefull tillgång för ett 

företag då kunden lättare kan identifiera företaget bland de många varumärken som finns på 

marknaden. Keller (2008) anser att om en kund känner igen ett varumärke eller har kunskap 

om det sedan tidigare, så behöver de inte lägga ner tid och energi på informationssökande, 

behovsanalys eller köpbeslut.  

Keller (2008) menar att de värderingar som ett varumärke skickar ut kan ändra kundens 

uppfattning om både tidigare erfarenheter av varumärket och produkten. Identiska produkter 

hos olika företag kan bli utvärderade annorlunda av kunden beroende på uppfattning. Keller 

(2008) anser att desto mer komplicerat kundens liv blir, beroende på stress och tidspress, 
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desto större blir behovet av ett lätt tillgängligt varumärke som förenklar köpbeslutsprocessen 

och som reducerar risken. Därför tror författaren att det viktigt att företag idag skickar ut rätt 

signaler, att de ses i rätt sammanhang och att de står för rätt saker. 

Jensen och Hansen (2006) menar att det inte bara är viktigt att veta vilka kunder som är lojala 

utan även vilka attityder som finns till företaget, för att kunna underhålla men också förstärka 

kundernas återkommande köp av ett specifikt varumärke. Att en kund är lojal mot ett 

varumärke leder till positiv marknadsföring i form av Word-of-Mouth. Att en kund är lojal 

mot ett varumärke innebär att konkurrenterna har svårt att påverka kunderna till att byta 

märke eller produkt. Enligt Melin (1999) måste varumärket skapa en plats i kundens 

medvetande. Detta är viktigt eftersom tidigare forskning har visat att kundens första tanke i 

genomsnitt är begränsad till endast tre till fyra varumärken per produktkategori. Det innebär 

att man måste etablera sig i minnet på kunden och man dessutom måste tränga ut 

konkurrenterna ur medvetandet.  

Keller (2008) menar att kunden genom att konsumera olika produkter och bära vissa märken 

kan man kommunicera till andra, och till sig själv, vilken typ av människa som man är eller 

skulle vilja vara. Med det menar Keller (2008) att vissa märken är associerade med att bäras 

av en viss typ av människor och därmed reflekteras olika typer av värderingar och karaktär 

genom att bära vissa typer av plagg. Westberg (2004) anser att det är viktigt att 

marknadsföraren förstår vikten av att skapa positiva känslor för ett varumärke genom att låta 

kunden tro att märket har de fördelar och egenskaper som kan tillfredställa kundens behov.  

3.2 CRM  

Enligt Westberg (2004) har CRM sitt ursprung i en marknadsföringskampanj 1983 som 

American Express utförde. Med målsättningen att öka antalet kunder så väl som att öka 

användandet av American Express kort, utvecklade man en strategi som kopplade dessa två 

punkter tillsammans med ett löfte om att bidra till fonden för upprustandet av 

Frihetsgudinnan. Företaget lovade att donera 1 cent för varje nytt kort under 3 månader. 

AMEX ökade användningen av sina kort med hela 28 % jämfört med föregående år och ökade 

även sitt totala antal kunder. Kampanjen resulterade i $1,7 miljoner dollar till fonden för 

Frihetsgudinnan. 

Filantropi är en grekisk term som direkt översatt betyder “människokärlek”. Filantropi är en 

idé, en handling eller en filosofi, som innebär att man strävar efter att göra något gott för 

mänskligheten. Vanligtvis handlar det om att göra något utan egen vinning, som något slags 

uppoffring. Det kan till exempel handla om att donera pengar till välgörenhet, jobba gratis för 

en välgörenhetsförening eller samla in pengar till välgörande ändamål, som till exempel 

mänskliga rättigheter, cancerforskning, miljöfrågor samt djurrätt.
15

  

Adkins (1999) menar att CRM handlar om att stödja ett välgörande ändamål som en del av 

företagets marknadsföringsstrategi och därmed inte enbart av filantropiska skäl. Genom att 

stödja välgörenhetsorganisationer visar företaget på ett socialt engagemang och inte bara på 

                                                                 
15

 http://www.businessdictionary.com/definition/philanthropy.html (hämtad 14 april) 
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egen vinst. Detta leder till positiva effekter på företagets rykte och image, och är en långsiktig 

marknadsföringsstrategi. Vidare menar hon att CRM skapar i många fall en långvarig 

kundlojalitet vilket leder till ökad försäljning. Som företag visar man därmed omvärlden, både 

kunder och konkurrenter, vad man har för värderingar. Det uppstår alltså en win-win situation 

när både företaget och omvärlden gynnas av marknadsföringsstrategin, vilket gör den hållbar 

ur ett längre perspektiv. 

Adkins (1999) anser att CRM har en betydande roll då det kommer till att kommunicera sitt 

sociala ansvarstagande. Det är ett effektivt sätt att bygga samt stärka sitt varumärke och se till 

att företagets sociala engagemang syns. Hon menar att CRM bör inkluderas som en del i 

företagets affärsstrategi. Westberg (2004) anser att marknadsföringsstrategin kan generera 

fördelar för samhället, skapa goodwill, ge inkomst till företaget och skapa positiva känslor hos 

konsumenten. Hon menar vidare att CRM dessutom är ett fördelaktigt sätt för 

välgörenhetsorganisationen att få in pengar till sitt ändamål.  

Business in the Community skriver att oavsätt vad ändamålet är så är kopplingen mellan 

varumärke och en god orsak någonting som växer sig starkare. CRM är inte filantropi eller en 

osjälvisk handling. Den bygger på att ett företag kopplas ihop med ett välgörande ändamål 

eller en god sak och att båda parter genom detta når fördelar. Vidare menar de att CRM inte 

bara handlar om försäljningsarbete utan rör olika typer av marknadsaktiviteter. Kort sagt anser 

de att CRM ett sätt för företag att marknadsföra sig själva och sina produkter för att sedan dra 

sociala fördelar av detta. 

3.2.1 KRITIK 

Westberg (2004) skriver att det inte finns några bevisade anledningar kring varför CRM 

skulle vara en säker strategi att använda vid marknadsföring och de forskare samt företag som 

har använt sig av den har kommit med kritik. Varadarajan och Menon (1988) aner att de 

potentiella fördelar som CRM kan medföra med ökad försäljning och goodwill till företaget, 

kan bli överskuggad av riskerna det kan ge i form av negativ publicitet.  

Forskning tyder på att företag som är medvetna om de kritiska aspekterna kring CRM kan 

försöka undvika dem. Dock kan organisationer som engagerar sig i sociala 

marknadsföringsaktiviteter och som positionerar sig som ansvarsfulla, bli känsliga mot kritik 

och därmed lida av orealistiska förväntningar från kunden (Westberg, 2004). 

Kritik kan också komma från kunden ifall ett företag anses exploatera ett välgörande ändamål. 

Generellt sätt så handlar det dock om den negativa uppfattningen kommer från hur väl CRM 

strategin implementeras av företaget och det motiv som vidare anges till kunden. Det kan 

även vara en risk för välgörenhetsorganisationen att associera sig med fel typ av företag 

(Westberg, 2004).  

Enligt Business in the Community (2004) kan användandet av CRM ha en avgörande 

betydelse för ett företag, men det kräver precis som vilken marknadsföringsstrategi som helst, 

mycket planering och att strategin bör vara väl implementerad i företaget, vilket också ställer 

krav på medarbetarnas inställning till det samt deras engagemang. 
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Polonsky och Speed (2001) anser att det är viktigt att en CRM kampanj skapar ett värde för 

kunden och att denna faktor ska kunna påverka deras vilja till att köpa produkten. Det är 

därför viktigt att man väljer en organisation som är viktig för kunden. Risken finns annars att 

kunden tappar intresset för hela företaget och istället resulterar samarbetet i minskad 

kundlojalitet. 

I en undersökning som gjordes 2004 av Goldsmith, Hult och Lafferty visade det sig att om 

inte det blir en bra matchning mellan företag och välgörenhetsorganisation så är det företaget 

som förlorar mest på det. Detta beror på att kunderna inte ser kopplingen mellan parterna och 

då ifrågasätter man företagets motiv. Enligt Chiagouris och Ray (2007) är risken då att 

kunderna får uppfattningen att kampanjen bara är en marknadsföringsstrategi och inte för att 

företaget faktiskt vill hjälpa till.   

3.2.2 KONSUMENTBETEENDE   

Westberg (2004) anser att i en omgivning med allt större krav på resultat, så anses CRM som 

en väg till ökad försäljning, framför allt när bidraget till ändamålet är direkt kopplat till 

kundens köp. Vidare menar hon att då CRM drivs med kommersiella syften och är utformat 

så att man i slutänden får respons från kunden, är det viktigt att förstå vilka faktorer som 

kommer påverka kunden. Om ett märke har associationer till ett välgörande ändamål kommer 

det att leda till effekter på kundbeteendet. Konkurrensen mellan företag och en ökad 

kundmedvetenhet har gjort att CRM numera anses vara en framgångsrik företagsstrategi 

(Westberg, 2004). 

 En studie som Business in the Community (2004) genomförde i Storbritannien, kom fram till 

att 86 % av kunderna har en mer positiv bild av ett företag om företaget är aktivt involverad i 

att förbättra samhället. I USA gjorde de en liknande forskning och kom fram till att 84 % av 

kunderna i ett liknande segment som i Storbritannien uttryckte samma sorts tankar. 64 % av 

dessa ansåg att CRM borde vara en standard komponent i företagets aktiviteter. Enligt 

Business in the Community (2004) har även studier efter dessa genomförts där man har 

kunnat konstatera att kunderna till och med skulle kunna tänka sig att betala ett högre pris för 

en produkt där en del av summan går till välgörenhet. Där kunde de till exempel se att två av 

tre personer vill att fler företag ska ha CRM i sin strategi, vilket är ett tydligt tecken på att 

företag bör agera. 

I ytterligare en undersökning som Polonsky och Speed (2001) skriver om kom man fram till 

att ju mer kunderna kände till om samarbetet med välgörenhetsorganisationen och vilka 

produkter som såldes, ju mer positiva var de. Detta resulterade i att företaget och 

välgörenhetsorganisationen tjänade mer pengar på det. Undersökningen kom även fram till att 

kunderna var även villiga att byta produkt från en produkt som inte var CRM anpassad till en 

produkt som var CRM anpassad om pris och kvalitet mellan de båda produkterna var lika. 

Enklare produkter som kräver ett lågt engagemang från kunderna vid köptillfället passar 

bättre i en CRM kampanj än mer avancerade produkter (Polonsky & Speed, 2001). En annan 

undersökning av Hamlin och Wilson (2004), visade att om det finns två likvärdiga produkter 

som kräver lågt engagemang där den ena bidrar till ett välgörande ändamål så har den produkt 
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en klar fördel än produkten som inte bidrar till något ändamål. Enligt Till och Nowak (2000) 

skulle kunderna också vara villiga att köpa produkten till lägre kvalitet eller högre pris genom 

att köpet skulle bidra till ett välgörande ändamål.  

Företag vill genom CRM framför allt öka sin försäljning. Genom att företaget förmedlar till 

sina kunder att de engagerar sig i välgörande ändamål, kan det höja företagets goodwill 

(Varadarajan & Menon, 1988). Om kunden anser att ett företag står för bra och viktiga åsikter 

gällande en produkt så kommer den uppfattningen att sprida sig till resten av företagets 

produkter. Därför är det viktigt att företagen förstår vikten av att utveckla och genomföra en 

bra CRM kampanj (Till & Nowak, 2000). 

Enligt Chiagouris och Ray (2007) så kan en väl genomförd kampanj leda till att även andra 

produkter i samma linje eller varumärke får ta del av fördelarna, vilket kan leda till 

merförsäljning. Adkins (1999) menar att det även ökar lojaliteten hos kunden och påverkar 

köpbeteende.  

Allt fler företag är medvetna om hur viktigt det är att man visar engagemang och att man tar 

ansvar, samtidigt som kunden ställer högre krav och lockas inte längre enbart av pris och 

kvalitet (Adkins, 1999). Hon menar även att kunden söker ett varumärke med rätt värderingar, 

produkter framställda på rätt sätt eller där ett köp innebär att man bidrar med hjälp till någon 

annan. Kunderna har därför en betydande roll i utvecklingen av CRM.  

Westberg (2004) skriver att kundens respons måste undersökas i detalj för att man ska få de 

riktlinjer som kan hjälpa till att maximera effekterna av CRM som marknadsföringsstrategi. 

Hon mengar också att eftersom CRM är beroende av sambandet mellan kunden, varumärket 

och ändamålet, måste varje del bli undersökt för att kunna fastställa hur CRM faktiskt 

påverkar. 

3.2.3 IMAGE  

Westberg (2004) anser att en av de stora anledningarna till att företag använder sig av CRM är 

att de försöker stärka sitt varumärke, eller för att skapa en image kring märket. Ett företags 

image brukar beskrivas som de förutfattade meningar kunden har om varumärket, som 

reflekteras av vilka associationer som finns i kundens minne. Vidare anser hon att 

marknadsstrategin bör vara utformad för att göra kunden medveten om varumärket och för att 

kunna öka förtroligheten och medvetenheten. Att vara socialt medveten i sin marknadsföring, 

som CRM innebär, kan bli effektivt i utvecklingen av positiva associationer för varumärket. 

Hon menar att en anledning till att CRM kan ha en positiv inverkan på märket är att det 

strategiskt engagerar kunden. Kundens köpbeslut är avgörande för att det ska bli ett bidrag till 

välgörenheten.  

Enligt Westberg (2004) kan de företag som engagerar sig i CRM kan stärka sin strategi för 

marknaden och produkterna. Det rör sig ofta om tre primära aktiviteter: ökade intäkter, bättre 

image samt ökning av varumärkets värde. För att öka sina intäkter så kan man locka till sig 

nya kunder, vara attraktiv för befintliga kunder, öka sina marknadsandelar, vara 

konkurrensmässigt före de andra företagen samt öka förtroendet för sina kunder. För att stärka 
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sin image så kan företaget öka sitt sociala ansvar och skapa positiv publicitet. För att öka 

värdet på varumärket så bör man öka medvetenheten kring märket, göra så att kunden känner 

igen företaget på marknaden, öka den positiva attityden kring varumärket samt differentiera 

sig och använda sig av media (Westberg, 2004). 

3.2.4 CRM SOM MARKNADSFÖRINGSSTRATEGI   

Westberg (2004) menar att då ett företag använder sig av CRM som strategi så innebär det att 

man måste ha en tydlig kommunikation. Företaget kommunicerar sitt stöd till välgörenhet via 

olika kanaler inom media. Det är viktigt att man kommunicerar sitt budskap till sin 

målmarknad och att kunden här får tolka huruvida de vill agera eller inte. Företaget får 

feedback i form av försäljning och kan på så vis tolka resultatet av kampanjen (Westberg, 

2004).   

En sann CRM strategi kommuniceras aktivt till målgruppen som en integrerad del i 

varumärkets kommunikation. Enligt Westberg så är teorin kring CRM idag mer komplicerad 

och definitionen av vad som ingår i CRM är ännu inte accepterad. Vissa forskare anser att 

strategin innehåller bredare delar än vad man trodde från början. CRM är en relation mellan 

tre parter: varumärke, välgörande ändamål och kunden. Kunden påverkar graden av stöd till 

ändamålet från företaget och kombinationen av välgörande ändamål och företag är det som 

påverkar sannolikheten att kunna inverka på kundens gensvar. Ändamålet måste vara 

definierat till välgörenhetsorganisationen (Westberg, 2004). 

När man ska använda sig av CRM i sin strategi så bör man beakta fyra nyckelfaktorer för att 

kunna nå framgång.  

1. Samarbetet måste vara lätt för kunden att förstå. Kopplingen mellan företaget och 

ändamålet måste låta vettigt och vara klart, annars kan samarbetet mötas med misstro.  

2. Företaget måste visa vilken påverkan samarbetet har och kampanjen måste visa att den 

gör nytta för ändamålet. Kunden vill ha bildliga bevis på att hjälpen kommer dit den 

ska.  

3. Företaget måste göra ett långsiktigt åtagande till organisationen och detta måste 

genomsyra hela organisationen.  

4. Företaget måste göra det lätt för kunden att delta, annars kan det framstå som om 

företaget egentligen inte vill engagera sig. Kunden ska kunna delta genom sin vardag 

och inte behöva ändra sina vanor.  

(Business in the Community, 2004 & Adkins, 1999) 

Westberg (2004) anser att utvecklingen av CRM har kommit ur konkurrens samt ökande krav 

från kunden. Dessa förändringar har krävt att företag måste förändra sitt sätt att marknadsföra 

sig på. Många företag måste tackla en minskad marknad och större svårigheter i att 

differentiera sig med hjälp av sina produkter. Intensiv konkurrens, både lokal och 

internationell, har tvingat företag att använda nya strategier för ett mer hållbart övertag. 
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Westberg (2004) anser att kunden blir allt mer krävande och kräsen, både när det kommer till 

pris och kvalitet. Numera granskar kunden även företagets sociala ansvar.  

Vidare menar Westberg (2004) att det är viktigt för företag, för välgörenhetsorganisationerna 

såväl som för företaget som donerar pengar, att man överväger sociala, politiska samt 

konkurrentaspekter då man utvecklar strategier för att differentiera produkter och utveckla 

varumärket. En sådan strategi skulle vara att göra ett samarbete med en 

välgörenhetsorganisation genom att använda sig av CRM i sin strategi. Westberg anser att det 

kan skapa fördelar i form av att det genererar inkomst, ökar företagets goodwill och skapar 

positiva känslor hos kunden. CRM anses på grund av detta som ett sätt att hantera många 

olika typer av utmaningar som företag och välgörenhetsorganisationer står inför. 

CRM ger ett nytt sätt att se på det sociala ansvaret kring marknadsföring. Adkins (1999) 

menar att styrkan med CRM jämfört med traditionell marknadsföring är att CRM kan ge 

kunden ett emotionellt engagemang såväl som det gör att kunden blir engagerad rationellt. 

Detta innebär att kunden blir med engagerad i hjärtat såväl som i uppfattning och minne. 

Därför har man en mycket större chans att skapa ett starkare band och genom detta skapa en 

relation. 

3.2.5 VAL AV VÄLGÖRENHETSORGANISATION 

Kampanjer inom CRM riktar sig till välgörande ändamål och är ofta någonting som kunden 

känner igen och där de vet att deras bidrag gör nytta. Därför känner man sig bekväm med att 

via sitt köp stödja organisationen (Polonsky & Speed, 2001). 

De organisationer som syns mycket i en CRM kampanj och som blir uppmärksammade av 

media är de som oftast får större respons från kunderna enligt Varadarajan och Menon (1988). 

De menar också att de företag som använder sig av organisationer som inte är välkända eller 

som inte får så stor uppmärksamhet i media är kunder inte lika benägna att handla av. Trots 

det är det många forskare som anser att man ändå bör använda sig av en relativt okänd 

organisation som då kan sticka ut ur mängden. Det ser också bättre ut om företagen själva 

utformar samarbetet med organisationen eller tar initiativ till att uppmärksamma ett relativt 

okänt ändamål. Det är viktigt att ändamålet och företagets kundprofil stämmer överens 

(Varadarajan och Menon, 1988). 

Det är tre faktorer som påverkar valet av välgörenhet och från dessa faktorer kan företaget 

sedan välja den organisation som passar bäst:  

 Vilka egenskaper produkterna har. 

 Kundernas bild av varumärket. 

 Hur marknaden är där produkterna säljs.  

3.2.6 KAMPANJENS GENOMFÖRANDE 
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Mindre kända varumärken kan genom en CRM kampanj dra fördelar i samarbetet med en 

välgörenhetsorganisation. Genom att implementera CRM kan företaget stärka varumärkets 

image (Till & Nowak, 2000). 

När man ska utforma en CRM kampanj så är det enligt Varadarajan och Menon (1988) viktigt 

att båda parter samarbetar. Det är också viktigt att överväga vilka produkter som ska ingå i 

samarbetet eller om speciella produkter skall tas fram inför samarbetet. Det senare alternativet 

kan ge en tydligare koppling till välgörenhetsorganisationen. Adkins (1999) anser att för att 

lyckas med samarbetet bör det bestå av respekt, ödmjukhet och att båda parterna når vinst.  

För att få ut så mycket som möjligt av CRM kampanjen, enligt Till och Nowak (2000), bör ett 

varumärke marknadsföra sitt samarbete med välgörenhetsorganisationen genom traditionell 

marknadsföring. Ett företag kan välja CRM kampanjer med olika tidsaspekter men för att 

verkligen kunna påverka är det mer effektfullt med en kampanj som sträcker sig över en 

längre tid. (Varadarajan & Menon, 1988). Enligt Adkins (1999) beror detta på att 

marknadsförarna insett att företag måste skapa en relation till sina kunder för att därigenom 

skapa känslor för varumärket. Dock är det vanligast att företag väljer att använda sig av CRM 

kampanjer under en kortare tid, till exempel under oktober månad som nu mera är kopplad till 

Rosa Bandet.  

Adkins (1999) förklarar att ju enklare CRM kampanjen är att förstå och medverka i, desto fler 

kommer att medverka. Därför är det helt avgörande att budskapet är lätt att förstå. Enligt 

Business in the Community (2004) så måste kunderna förstå samarbetet för att vilja delta, och 

därför måste det vara tydligt. De menar vidare att kampanjen måste visa varför den hjälper 

välgörenheten. Samarbetet får större effekter om det pågår under en längre tid, eftersom det 

visar kunderna att företaget vill hjälpa ändamålet istället för att bara tjäna pengar. Kampanjen 

måste göra det enkelt för kunden att delta. Det handlar inte om att ändra på kundens vanor, 

utan det handlar om att förmedla ett enkelt sätt för kunden att bidra genom att genomföra ett 

köp samtidigt som de gör en god gärning. För att lyckas med en kampanj bör man enligt 

Westberg (2004) ta i hänsyn till tre faktorer:  

 Strategisk matchning 

För att man skall kunna nå framgång så måste det finnas en matchning mellan ändamålet och 

företaget. Detta eftersom kunden måste kunna se sambandet för valet av samarbetet. Om 

kunden inte ser kopplingen mellan de två parterna kan de istället få ett negativt intryck och då 

anta att företaget bara gör det för egen vinning. Att företaget i sin kultur tar in filosofin kring 

CRM kan vara avgörande för huruvida genomförandet av strategin lyckas. Företagets tidigare 

etiska aspekter kan också bli avgörande i hur lyckad en kampanj blir. Ändamålet måste 

matcha företagets värderingar och kultur. Det bör också finnas en synenergi med företagets 

produkter eller en produkt som kan bli mottagen med empati från målmarknaden (Westberg, 

2004). 

 Effektiv hantering     
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Vid användandet av CRM måste man ha ett strategiskt tänk. Det är viktigt att se CMR som en 

viktig del i marknadsföringen, eller att se strategin som ett komplement. Mellan företaget och 

ändamålet måste det finnas respekt, att man får ta del av varandras handlingar, öppen 

kommunikation och att man förstår varandras mål. Man bör fundera över vilka långsiktiga 

effekter det kan få för varumärket. Westberg anser att man bör ha ett långsiktigt perspektiv på 

CMR för att öka fördelarna (Westberg, 2004).  

 Utvärdering  

För att CRM ska vara en hållbar aspekt i företagets strategi så måste kampanjen bli 

kontinuerligt utvärderad för att företaget ska veta att man har mött de utsatta målen. Då 

kampanjen är relaterad till ett ändamål som välgörenhet kan det vara svårt att se effektiviteten 

med en sådan kampanj (Westberg, 2004). Enligt Varadarajan och Menon (1988) ska 

utvärderingen innehålla finansiella mått som försäljningsvolym, ökade marknadsandelar och 

storlek på köpen. Man kan även mäta kundens antal upprepade köp och hur företagets image 

uppfattas efter kampanjen.  
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4. RESULTAT AV DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN  

I vår empiriska undersökning har vi valt att intervjua fem företag inom detaljhandeln samt 

dagligvaruhandeln. Vi kommer att redogöra för de intervjuer som genomfördes med ICA, 

GoCoCo, Iduna AB, Röhnisch samt Lindex. I viss mån har vi även valt att komplettera 

intervjuerna med information från företagens hemsidor.   

4.1 ICA16 

ICA är ett av nordens ledande dagligvaruhandelsföretag som grundades 1917 av Hakon 

Swenson. ICA hette från början Hakonbolaget, men bytte namn till ICA i slutet av 30-talet. 

ICA har cirka 2230 egna och privatägda butiker och har cirka 22 000 anställda.
17

 Idag är ICA 

en koncern med verksamheter i fem länder och enligt ICA själv så består företaget av flera 

affärsmodeller och avslutar värdekedjan hos kunden. Målet är att värde ska skapas i kedjans 

alla moment.
18

  

ICA har sedan 80-talet jobbat aktivt för en bättre miljö och för att bidra till en hållbar 

utveckling i samhället. Företag deltar också i sponsring och stödjer olika typer av projekt. Etik 

är någonting som är viktigt för företaget och man jobbar ständigt med detta. Affärsmässigt så 

utgår man från ett synsätt där värderingarna ska grundas på att ICA ska drivas med lönsamhet 

och god etik.
19

  

4.1.1 ICAS VÄLGÖRENHET  

ICAs ambition är att vara en drivande och positiv kraft i samhället. Deras humansponsring har 

därför framförallt fokus på hälsa, socialt ansvarstagande, miljö och hållbar utveckling.
20

  

ICA har samarbetat sedan flera år tillbaka med Cancerfonden/Rosa Bandet, Röda Korset, 

World Childhood Foundation och Världsnaturfonden WWF. ICA följer en sponsringspolicy 

som tagits fram av International Code of Sponsorship och de riktlinjer som den svenska 

sponsrings- och eventföreningen har angivit.
21

  

Längden på kampanjerna varierar, men en aktiv kampanj varar ofta inte längre än i någon 

månad. Däremot kan insamlingen fortsätta under hela året. Under de veckor som man har en 

kampanj är det viktigt att få fram sitt budskap, och om man inte har lyckats på de utsatta 

veckorna så har det inte varit någon lyckad kampanj. ICA har kontinuerligt möten 

tillsammans med marknadsförare och välgörenhetsorganisationerna för att gå igenom hur det 

går för kampanjerna och vad man kan förändra samt förbättra.  ICA har en 

marknadsanalysavdelning som hela tiden följer upp hur vissa produkter eller kampanjer går 

samt responsen kring dessa.   

                                                                 
16

 Intervjun genomfördes med ansvarig för ICAs kundkontakt, den 26 april 2010. 
17

 http://www.ica-historien.se/Organisation/ (hämtad 21 april) 
18

 http://www.ica.se/Om-ICA/ (hämtad 21 april) 
19

 http://www.ica.se/Om-ICA/ICA-tar-ansvar/Samhallsengagemang/ (hämtad 21 april) 
20

 http://www.ica.se/Om-ICA/ICA-tar-ansvar/Samhallsengagemang/Humansponsring/ (hämtad 21 april) 
21

 http://www.ica.se/Om-ICA/ICA-tar-ansvar/Samhallsengagemang/Humansponsring/ (hämtad 21 april) 

http://www.ica.se/Om-ICA/ICA-tar-ansvar/Samhallsengagemang/
http://www.ica.se/Om-ICA/ICA-tar-ansvar/Samhallsengagemang/Humansponsring/
http://www.ica.se/Om-ICA/ICA-tar-ansvar/Samhallsengagemang/Humansponsring/
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Företaget fokuserar främst på långsiktiga relationer efter som de anser att det tar lång tid att 

hitta varandras värdegrunder samt skapa ett bra samarbete i olika projekt. ICA gör sällan 

kortsiktiga inhopp med sponsring, förutom då länder drabbas av katastrofer. För företaget 

handlar samarbeten om att göra något bra för samhället och som uppfattas som positivt av 

sina kunder. Genom detta hoppas ICA att man kan skapa mervärden för sitt varumärke. 

Idag är företaget huvudsponsor till Childhood och Rosa Bandet. Man har medvetet valt bort 

samarbeten med små och mindre välkända organisationer för att istället rikta in sig på ett 

djupare samarbete med ett fåtal större organisationer. Anledningen till detta är vinstintresse 

och för att man är övertygad om att det är det bästa för företaget. Med tanke på att ICA är ett 

välkänt och stort företag, så anser företaget att man måste engagera sig i välgörande ändamål.  

ICA väljer att samarbeta med organisationer som tilltalar deras kunder, som till största del är 

barnfamiljer. Företaget är i år för åttonde året i rad huvudsponsor för Rosa Bandet kampanjen. 

70 % av ICA:s kunder är kvinnor, vilket gör Rosa Bandet kampanjen till ett självklart val. 

Kampanjen består av två mål, dels att öka kunskapen om bröstcancer genom att visa på 

samband mellan viss mat och cancer, samt att samla in pengar till cancerforskning. År 2009 

bidrog ICA med drygt 6 miljoner kronor genom försäljning av ICAs ”Rosa” produkter och via 

inbetalningskort som medföljde i kundtidningen Buffé.
22

 

ICA stödjer i år även Mustaschkampen, Cancerfondens kampanj mot prostatacancer. Syftet 

med kampanjen är, i likhet med Rosa Bandet, att öka medvetenheten kring sjukdomen och 

samla in pengar till forskning. ICA har en färdigskuren sallad som bidrar till 

mustaschkampen. För varje såld sallad går 1,50 kronor till kampanjen som pågår från den 24 

april till den 29 maj. Man kan också ge 25 kronor till insamlingen i ICA-butiken och få en 

mustaschpin.
23

 

ICA och World Childhood Foundation har haft ett samarbete sedan 2003. ICA sökte för sex år 

sedan ett samarbete med en organisation vars inriktning skulle ge stöd till barn. Detta gjorde 

att valet föll på Childhood och sedan dess har man samarbetat med organisationen. ICA har 

valt att fortsätta sitt samarbete med Childhood utifrån deras samhällsengagemang och 

humansponsring, och utgår i sin strategi från att bygga långvariga relationer och samarbeten 

med organisationen. Sedan 2003 har man genomfört kampanjer med försäljning av varor, 

julkampanjer och talangtävlingen Next Star. 

Då ICA genomförde kampanjen med Childhood diskuterade man tillsammans med 

organisationen vilka projekt, eller vilken typ av frågor som ligger dem varmast om hjärtat för 

respektive år. Det handlar om barn, men just insatsen kan variera om det handlar om barn till 

ensamma mammor, eller på annat sätt utsatta barn, och utifrån detta så skapar man olika 

aktiviteter för att bidra. 

                                                                 
22

 http://www.ica.se/Om-ICA/ICA-tar-ansvar/Samhallsengagemang/Humansponsring/ (hämtad 21 april) 
23

 http://www.ica.se/Om-ICA/ICA-tar-ansvar/Samhallsengagemang/Humansponsring/Mustaschkampen/ 
(hämtad 21 april) 

http://www.ica.se/Om-ICA/ICA-tar-ansvar/Samhallsengagemang/Humansponsring/
http://www.ica.se/Om-ICA/ICA-tar-ansvar/Samhallsengagemang/Humansponsring/Mustaschkampen/
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Företaget har valt matcha sitt samarbete efter var de själva har verksamhet. Därför är man 

delaktig i projekt i Baltikum och Sverige. Man bidrar genom att försöka sprida kunskap och 

information till sina kunder och personal. ICA medverkar också på Childhood-dagen som 

arrangeras på Gröna Lund. 

Företaget arrangerar julkampanjer där de pengar som samlas in går till en 

välgörenhetsorganisation. Julkampanjerna marknadsförs via tv, internet och radio. Under 

julkampanjen mellan åren 2002 och 2007 skänktes en viss summa av försäljningen av ICA:s 

eget bröd till bland annat Childhood. Kampanjen med Childhood genererade 6 miljoner 

kronor i välgörenhet. Nu har en ny kampanj startat, där 1 procent av försäljningen på ICA:s 

egna varor under en treveckorsperiod går direkt till Childhood.  

År 2008, producerades en julskiva med sångaren Peter Jöback som man kunde köpa på ICA. 

CD-skivan kostade 69 kronor och där gick 10 kronor oavkortat gick till Childhood. 

Kampanjen gav 1,6 miljoner kronor till välgörenhet. 

Under sju veckor förra året genomförde man årets julkampanj för att samla in pengar till 

Childhoods projekt. Julkampanjen resulterade tillsammans med andra aktiviteter under året i 

cirka 10,1 miljoner kronor till Childhood. Tidigare år har ICA och ICAs kunder samlat in 7 

miljoner till Childhood varje år.
24

 

  

ICA har kunnat se och mäta positiva effekter för varumärket, men vill inte avslöja mer än så i 

dagsläget. Vad gäller merförsäljning så hävdar de att de inte har kunnat mäta någon sådan 

effekt. Från ICAs kunder har man fått spontana positiva reaktioner via kundservice, mail och i 

butikerna. Det som dock gör att ICA väljer att fortsätta samarbetet med Childhood är på grund 

mätnara effekter som insamlade pengar, eller antal produkter som man sålt i en kampanj till 

förmån för Childhood. ICA poängterar dock att det tar ett antal år innan man får bättre 

kännedom om en organisation och kan skapa ett långsiktigt samarbete. 

4.2 GOCOCO
25 

GoCoCo startade hösten 2008 i Göteborg med målsättningen att kunna erbjuda kunden 

strumpor med högsta teknologiska funktion med ny och fräsch design. Idén växte fram ur 

grundarnas passion för sport och friluftsliv där de såg potential i funktionsmaterialet Cocona 

som har flera positiva egenskaper och som fungerar i alla möjliga typer av plagg. Cocona är 

framställt utan kemiska tillsatser och utvunnet från aktivt kol från överblivna kokosnötskal. 

Företaget säljer sina produkter via hemsidan men också genom ett antal återförsäljare, men 

har i dagsläget inga egna butiker. 

GoCoCo erbjuder strumpor för olika typer av tillfällen som alla motverkar fotsvett och dålig 

lukt. GoCoCo erbjuder 100 % återbetalningsgaranti om kunderna inte är nöjda med sitt köp.
26

  

                                                                 
24

 http://www.ica.se/Om-ICA/ICA-tar-ansvar/Samhallsengagemang/Humansponsring/ 
25

 Intervjun genomfördes med grundaren och ägaren av GoCoCo, den 28 april 2010.  
26

 http://www.gococo.se/se/page/historien-om-gococo-.php (hämtad 19 april) 

http://www.ica.se/Om-ICA/ICA-tar-ansvar/Samhallsengagemang/Humansponsring/
http://www.gococo.se/se/page/historien-om-gococo-.php
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4.2.1 GOCOCOS VÄLGÖRENHET 

GoCoCo har valt att arbeta med välgörenhet sedan ett år tillbaka. Valet föll på Rosa Bandet, 

dels genom en slump då man kontaktat organisationen i ett annat ärende, men framför allt för 

att företaget anser att deras värderingar stämde bra överens med Rosa Bandet. Organisationen 

är välkänd och är i dagsläget den enda typ av välgörenhet GoCoCo engagerar sig i. Man 

började med att välja välgörenhetsorganisation som man ville stödja, för att sedan utforma 

den produkt som passade ändamålet, både ur företaget samt Rosa Bandets synvinkel. 

Produkten som säljs till förmån för välgörenhet är en rosa strumpa med Rosa Bandets logotyp 

på. Då företaget satsar mycket på färger i sina kollektioner tyckte de att den rosa färgen på 

strumpan passade, samt att det gjorde den moderiktig. GoCoCo anser att valet av produkt är 

mycket viktigt vid den här typen av kampanjer då produkten och den valda välgörenheten 

matchar. Företaget anser att de lyckats med detta i sin produktutveckling. 

Det är både ett strategiskt och ett filantropiskt val att engagera sig i välgörenhet enligt 

GoCoCo. Då samarbetet är relativt nytt har företaget svårt att svara på vilka för- och 

nackdelar de ser med samarbetets längd, men de hoppas på ett långsiktigt samarbete och har 

ingen begränsad tid för hur länge kampanjen kommer att pågå. GoCoCo anser att det är 

möjligt att använda alla produkter i sitt företag i en välgörenhetskampanj, men att detta inte är 

något de har intresse av då de inte enbart vill framstå som ett välgörenhetsföretag. De anser 

sin kampanj vara relativt enkel för kunden att förstå, men detta är naturligtvis svårt för 

företaget att svara på. 

GoCoCo tror bara att deras engagemang har fått positiva effekter, dels abstrakta effekter som 

att de har blivit extra uppmärksammade, både som företag och som varumärke, men också 

mer konkreta effekter som ökad försäljning. Till viss del tror de också att kampanjen kan ha 

skapat merförsäljning. Man har dock ännu ingen plan för vad man skall göra med de Rosa 

Bandet produkter som man inte blir sålda, utan man är optimistisk och hoppas på att de ska 

sälja slut. 

Genom att ställa upp tillsammans med välgörenhetsorganisationen kan GoCoCo bevisa för 

sina kunder att deras pengar går till rätt ändamål. Största delen av kampanjen har skötts via 

organisationens egna försäljare som har tagit betalt direkt, och på det viset blir det inga 

frågetecken kring vad som händer med pengarna. Företaget har inte satt upp några 

specificerade mål med kampanjen, förutom att sälja så mycket som möjligt. 

GoCoCo tror och hoppas på att samtliga inblandade i samarbetet, det vill säga kunden, 

välgörenhetsorganisationen samt företaget själva, är nöjda med kampanjen. Det är enligt 

GoCoCo målet med kampanjen. Företaget påpekar också att det är de som tar störst risk i 

samarbetet gällande lager.  
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4.3 IDUNA AB27 

Iduna AB är en koncern bestående av butikskedjorna Guldfynd, Hallbergs guld samt Albrekts 

Guld. Koncernen är idag en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden inom 

smycken. Guldfynd har 119 butiker, Hallbergs har 31 butiker och Albrekts Guld har 39 

butiker. Sortimentet består av smycken i guld och silver, bijouterier, klockor och 

presentartiklar.
28

   

4.3.1 IDUNA ABS VÄLGÖRENHET  

Iduna AB har medvetet gjort ett antal välgörenhetssatsningar. Bland annat samarbetar de med 

BRO, Bröstcancers Riksorganisation, och har tillsammans med dem tagit fram ett antal 

”Rosa” produkter där 10 kronor för varje såld produkt går till organisationen. För att 

kommunicera kampanjen till kund är man noga med att skriva om samarbetet i höstkatalogen 

och exponera varorna tydligt i butik. Företaget anser att Rosa Bandet är en bra och pålitlig 

samarbetspartner som står för ett ändamål som man ansåg var kopplat till deras verksamhet. 

Att företaget valde att genomföra kampanjen då de ansåg att det var ett bra sätt att ”förena det 

behjärtansvärda med det kommersiella”. 

Guldfynd stödjer även SOS-barnbyar sedan 1991
29

 genom att man årligen anordnar en 

speciell dag då 10 % av Guldfynds totala försäljning går till SOS-barnbyar.
30

  

Enligt Iduna AB har kampanjerna bara haft positiva effekter, både för varumärket samt den 

respons företaget fått från kunderna. Hittills har man bidragit med 4,9 miljoner kronor till 

BRO. Huruvida kampanjerna har haft några fler effekter, som till exempel merförsäljning, 

avböjer Iduna AB att svara på. 

4.4 RÖHNISCH
31 

Röhnisch är ett familjeföretag grundat i Sverige 1945. Företaget fokuserade till en början på 

gymnastikredskap, men inkluderade sedan även gymnastikkläder. Sedan 90-talet erbjuder 

man träningskläder för kvinnor och man var först med att lansera träningsplagg i microfiber. 

År 2002 lade man även till golfkläder i sitt sortiment. Den första Röhnisch Brand Store ligger 

i Stockholm och öppnades i augusti 2008.
32

  

 

4.4.1 RÖHNISCHS VÄLGÖRENHET 

Röhnisch har samarbetat med Rosa Bandet ett antal säsonger, bland annat genom att erbjuda 

kunden en ”Rosa” sport-bh där 10 % av försäljningen har gått till välgörande ändamål. 

Röhnisch erbjöd också en ”Rosa” vattenflaska gratis då man handlade sport-bh:n. Företaget 

                                                                 
27

 Intervjun genomfördes med Product Manager på Iduna AB, 29 april 2010.  
28

 www.iduna.se (hämtad 18 maj) 
29

 http://www.sos-barnbyar.se/nyheter-och 
pressrum/var_tidning/tidningsarkiv/Documents/20050826_1410_tidn32005.pdf (hämtad 18 maj) 
30

 www.guldfynd.se (hämtad 13 april) 
31

 Intervjun genomfördes med försäljningschefen på Röhnisch, 29 april 2010. 
32

 http://se.rohnisch.com/pages/brand-story-1 (hämtad 18 maj) 

http://www.sos-barnbyar.se/nyheter-och%20pressrum/var_tidning/tidningsarkiv/Documents/20050826_1410_tidn32005.pdf
http://www.sos-barnbyar.se/nyheter-och%20pressrum/var_tidning/tidningsarkiv/Documents/20050826_1410_tidn32005.pdf
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har också valt att stödja Pink Aerobics tillsammans med Intersport för tredje året i rad. 

Satsningen innebär att Gymnastikförbundet reser runt över hela landet och har 

gymnastikuppvisningar i specialdesignade tröjor från Röhnisch. För varje såld tröja i butik 

skänks 50 kronor till Rosa Bandet. Tröjorna har också skänkts till utlottning i ett antal 

tidningar. Anledningen till detta, enligt Röhnisch, är att motion motverkar och skapar en 

bättre livssituation för kvinnor med cancer.
33

  

Man har valt att inte skapa en långsiktig relation, utan istället använda sig av kortare 

samarbeten. För hösten 2010 har man ännu inte bestämt sig om man skall fortsätta samarbetet 

eller inte. Varför de har valt att arbeta så, svarar inte Röhnisch på. 

Kampanjen i butik genomfördes genom att man tillsammans med en av Röhnisch 

återförsäljare, Intersport, tog fram produkter med Rosa Bandets logotyp på, och delar av 

försäljningen gick till bröstcancerforskning. Kampanjen har fått mycket positiv respons, både 

från kunder och personal. Röhnisch medger också att kampanjen till viss del har skapat 

merförsäljning bland deras produkter. På frågan om hur mycket pengar de samlade in till Rosa 

Bandet svarar Röhnisch att de inte har några siffror på detta. 

4.5 LINDEX
34 

Lindex är en av de ledande modekedjorna i norra Europa som producerar och säljer 

damkläder, damunderkläder, barnkläder samt kosmetika och accessoarer. Företaget grundades 

1954 i Alingsås och har idag cirka 5000 anställda i cirka 400 butiker. Lindex är i en expansiv 

fas och är i dagsläget verksamma i nio länder i Norden, Baltikum, Ryssland, Centraleuropa 

och Mellanöstern.
35

 

Lindex är en av huvudsponsorerna till Cancerfondens Rosa Bandet kampanj och har varit det 

sedan 2003. I samarbete med Röda Korset driver de kampanjen Runda Upp sedan 2006 vilket 

innebär att kunden vid ett köp erbjuds att runda upp slutsumman till ett heltal, där 

mellanskillnaden går till Röda korsets verksamhet. Företaget stödjer även organisationen 

Kvinna till Kvinna, en organisation som arbetar för kvinnors rättigheter.
36

  

4.5.1 LINDEX VÄLGÖRENHET  

Lindex har stöttat välgörande ändamål i cirka 15 år. Man vill stötta organisationer som verkar 

för utsatta kvinnor och barn i de länder där Lindex har försäljning och produktion. Företaget 

föredrar långsiktiga samarbeten, men kortsiktiga kan också förekomma. Lindex anser att det 

är bra att använda sig av både långsiktiga och kortsiktiga samarbeten. Varför man anser detta 

undviker man att svara på. Rosa Bandet samt ekonomiskt stöd till fattiga barn som används 

till skolgång i produktionsländerna är exempel på långsiktiga samarbeten. 

                                                                 
33

 http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/paa-loerdag-blir-det-pink-aerobics-i-roehnisch-170358 

(hämtad 18 maj) 
34

 Intervjun genomfördes med en person som arbetar med Lindex miljöarbete, CSR kommunikation och 

koordinerar företagets samhällsengagemang, 20 maj 2010. 
35

 http://www.lindex.com/se/info/lindex-i-korthet/ (hämtad 17 maj) 
36

 http://www.lindex.com/se/info/csr-rapport/ (hämtad 17 maj) 

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/paa-loerdag-blir-det-pink-aerobics-i-roehnisch-170358
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Lindex samarbetar med både kända och mindre kända organisationer. Ett exempel på en 

mindre känd organisationen är samarbetet med organisationen Kvinna till Kvinna, som 

arbetar för att stärka kvinnans rättigheter i världen. Lindex har valt sina samarbetspartners 

efter sin kärnverksamhet och efter sin målgrupp, som består av kvinnor och barn.  

Eftersom Lindex är ett företag med fokus på framför allt kvinnan då både kunder och 

anställda är kvinnor, var det naturligt att välja att samarbeta med Rosa Bandet.  

Alla anställda är inte insatta i samtliga samhällsengagemang som Lindex är inblandade i. En 

del av samhällsengagemanget kommunicerar de genom sin årliga CSR rapport, på hemsidan, 

genom en intern personaltidning och genom information på deras intranät.  

Rosa Bandet kampanjen pågår under oktober månad varje år. Under den perioden säljer 

Lindex både Rosa Bandets egna produkter och en speciellt framtagen Rosa Bandet kollektion. 

Delar av vinsten går till Rosa Bandet och under den tiden skänks också 1 krona per såld BH 

till samma ändamål.  

Samarbetet med Rosa Bandet är en långsiktig relation, men är tidsbegränsad. Det viktigaste 

för Lindex då de väljer en organisation att samarbeta med, är att både personal och kunder 

känner engagemang i frågan. Lindex menar dock att de inte valt att samarbeta med Rosa 

Bandet på grund av att de idag är en välkänd organisation, utan att de inledde sitt samarbete 

när organisationen var mindre känd. Lindex motiverar samarbetet med Rosa Bandet med att 

det är en organisation som alla känner till. Genom ett stort engagemang från Lindex har deras 

kunder börjat förknippa företaget med Rosa Bandet, vilket har påverkat både anställda och 

kunder i positiv bemärkelse. Lindex har dock valt att inte kommentera huruvida de har sett 

några positiva effekter på sin försäljning eller om kampanjerna har skapat merförsäljning.  

För att bevisa för kunden att deras pengar går till rätt ändamål går Lindex via etablerade 

organisationer som Cancerfonden och Röda korset, då är det välgörenhetsorganisationen som 

ansvarar för att pengarna går till rätt ändamål. 

Lindex tycker att det blivit allt vanligare att företag satsar på välgörenhet, för att göra skillnad 

i samhället och samtidigt förbättra sitt företag. Lindex ser hela tiden över möjligheterna att 

kunna engagera sig mer i samhället, men de vill i dagsläget inte säga mer om sina framtida 

planer. Företaget har valt att fokusera mest på hållbarhetsarbete genom att upprätthålla 

uppförandekoder och miljöarbete. Enligt Lindex är samhällsengagemang och välgörenhet en 

liten del i deras arbete. 
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5. ANALYS 

I analysen kommer vi koppla samman den teori och empiri som redogjorts för tidigare. Vi har 

valt att analysera varje företag separat, för att sedan identifiera gemensamma faktorer för de 

olika företagen. Därefter sammanfattas analysen kortfattat.  

5.1 ICA 

ICA vill skapa långsiktiga relationer med sina samarbetspartner, men vill att kampanjerna ska 

vara tidsbegränsade. Företaget anser att det finns en risk att kunden tröttnar på att ta in samma 

information om och om igen, om kampanjerna pågår för länge. Business in the Community 

(2004) hävdar dock att en kampanj bör pågå så länge som möjligt för att få störst effekt. 

Varadarajan & Menon (1988) anser att ett företag kan välja CRM kampanjer med olika 

tidslängd men för att verkligen kunna påverka är det mer effektfullt med en kampanj över en 

längre period. Enligt Adkins (1999) är det dock vanligast att, som ICA gör, använda sig av 

CRM kampanjer under en kortare tid.  

ICA har medvetet valt bort samarbeten med mindre välkända organisationer för att istället 

fokusera på djupare och långsiktiga samarbeten med större organisationer. Varadarajan och 

Menon (1988)  anser att kunderna inte visar lika stort intresse och engagemang i samarbeten 

mellan företag och mindre kända välgörenhetsorganisationer. Det kan dock se bra ut om ett 

företag tar initiativ till att starta ett samarbete med en relativt okänd organisation.  

ICA väljer att samarbeta med organisationer som tilltalar deras kunder, som främst består av 

familjer med barn. Då 70 % av ICA:s kunder är kvinnor, gör det Rosa Bandet till ett självklart 

val. Enligt Polonsky och Speed (2001) är det en bra strategi eftersom ju mer kunden känner 

till om samarbetet och välgörenhetsorganisationen, ju mer positiva är de till att stödja dem, 

vilket i sin tur innebär att företaget och välgörenhetsorganisationen tjänar mer pengar. Enligt 

Adkins (1999) beror detta på att marknadsförarna har insett att företag måste skapa en relation 

till sina kunder för att kunna skapa känslor för varumärket.  

ICA har olika typer av kampanjer. De har till exempel sålt sina egna varor under en viss 

period av året till förmån till Childhood.  Företaget stödjer nu prostatacancerforskning genom 

att stödja Mustaschkampen. För varje förpackning med färdigskuren och sköljd sallad bidrar 

man med 1,50 kronor till kampanjen. Enligt Polonsky och Speed (2001) bör man i en CRM 

kampanj ha produkter som kräver ett lågt engagemang från kunderna vid köptillfället. ICA 

har valt enkla produkter som kunden ändå skulle köpt i vanliga fall, men väljer att göra köpen 

ännu mer motiverande för kunden. Enligt Westberg (2004) är en matchning mellan produkten 

och det välgörande ändamålet viktigt för att kunden tydligt ska kunna se sambandet. Annars 

kan motivet till en kampanj ifrågasättas. När kunden inte förstår kampanjen eller sambandet 

brukar detta oftast leda till misstro, vilket är farligt för företagets varumärke. Kopplingen 

mellan prostatacancer och färdigskuren och sköljd sallad är inte vedertagen, vilket gör att vi 

kan konstatera att detta kan vara en risk för ICA med kampanjen. 

ICA vill att deras kampanjer ska uppfattas positivt av kunden och att det skapar mervärde för 

varumärket. ICA vill inte avslöja om man har sett några positiva effekter till följd av 
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kampanjerna. Då det gäller merförsäljning så hävdar företaget att de inte har kunnat mäta 

någon sådan effekt. De påpekar istället att det som gör att ICA väljer att fortsätta samarbetet 

med Childhood är på grund av mätbara effekter som total summa insamlade pengar, eller 

antal produkter som man sålt för en viss kampanj. Om man lyckas med en kampanj kan det 

innebära att man kan skapa starkare kundlojalitet och att man ökar sin försäljning av 

produkten, vilket leder till merförsäljning (Adkins, 1999). Företag vill genom CRM framför 

allt öka försäljningen. Genom att företaget förmedlar till sina kunder att de engagerar sig i 

välgörande ändamål så kan de höja värdet på företagets varumärke (Varadarajan & Menon, 

1988). Om kunden anser att ett företag engagerar sig i bra ändamål så kommer den 

uppfattningen sprida sig till resten av företagets produkter. 

5.2 GOCOCO  

GoCoCo är ett litet och relativt oetablerat företag på marknaden idag. Ett varumärke som är 

mindre känt kan genom en CRM kampanj dra fördelar i samarbetet med en välkänd 

välgörenhetsorganisation. Genom att implementera CRM kan företaget stärka varumärkets 

image (Till & Nowak, 2000). 

GoCoCo har valt att arbeta med välgörenhet sedan ett år tillbaka. Valet föll på Rosa Bandet då 

företaget anser att deras värderingar stämde bra överens med organisationen. Om det inte 

finns en matchning mellan företaget och det välgörande ändamålet så är det företaget som 

förlorar mest på det (Westberg 2004). Konsumenten ser inte kopplingen och ifrågasätter 

varför företaget har valt att göra en kampanj med det valda välgörande ändamålet (Goldsmith, 

Hult & Lafferty, 2004). 

GoCoCo hoppas på ett långsiktigt samarbete med Rosa Bandet och har ingen begränsad tid 

för hur länge kampanjen kommer att pågå. Ett företag kan välja att genomföra CRM 

kampanjer med olika längd, men för att verkligen kunna påverka är det mer effektfullt med en 

kampanj som sträcker sig över en längre tid menar Varadarajan & Menon (1988). GoCoCo 

anser sin kampanj vara relativt enkel för kunden att förstå och att vara medveten om detta är 

bra enligt Adkins (1999). Om CRM kampanjen är enkel att förstå så kommer fler vilja 

medverka.  

GoCoCo anser att valet av produkt är mycket viktigt vid den här typen av kampanjer, då 

produkten och den valda välgörenheten måste matcha. Man började med att välja vilken 

välgörenhetsorganisation som man ville samarbeta med och utformade sedan den produkt som 

passade ändamålet, både ur företaget samt Rosa Bandets synvinkel. Företaget anser att de 

lyckats väl med sin produktutveckling. Enligt Varadarajan och Menon (1988) är det viktigt att 

överväga vilka produkter som ska ingå i samarbetet eller om produkterna ska utformas enbart 

inför samarbetet. För att lyckas med en kampanj bör ett samarbete bestå av respekt, 

ödmjukhet och att båda parterna når vinst (Adkins, 1999). Det är både ett strategiskt och ett 

filantropiskt val att engagera sig i välgörenhet enligt GoCoCo. 

GoCoCo tror bara att deras engagemang har fått positiva effekter, dels abstrakta effekter som 

att de har blivit extra uppmärksammade, både som företag och som varumärke, men också 
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mer konkreta effekter som ökad försäljning. Till viss del tror de också att kampanjen kan ha 

skapat merförsäljning. Varadarajan och Menon (1988) anser att företag genom att använda 

CRM framför allt vill öka sin försäljning. Genom att företaget förmedlar till sina kunder att de 

engagerar sig i välgörande ändamål så kan de höja värdet på företagets varumärke. Den 

uppfattningen kan sedan sprida sig till resten av företagets produkter (Till & Nowak, 2000). 

Om man lyckas med en kampanj kan det innebära att man kan skapa starkare kundlojalitet 

och att man ökar sin försäljning av produkten vilket leder till merförsäljning (Adkins, 1999). 

En väl genomförd kampanj kan leda till att även andra produkter samt företagets varumärke 

får ta del av fördelarna, vilket kan leda till merförsäljning. Det ökar även lojaliteten hos 

kunden och påverkar dess köpbeteende (Chiagouris & Ray, 2007). 

Genom kampanjen vill GoCoCo visa för sina kunder att deras pengar går till rätt ändamål. 

GoCoCos mål är att kunden, välgörenhetsorganisationen och företaget själva, ska vara nöjda 

med kampanjen. Dessutom vill man sälja så mycket som möjligt. Enligt Adkins (1999) 

stämmer dessa kriterier väl in på CRM strategin.  

De företag som engagerar sig i CRM kan få starkare position på marknaden. Det rör sig 

framförallt om tre primära aktiviteter; ökade intäkter, image och varumärkets värde 

(Westberg, 2004). En sann CRM strategi kommuniceras aktivt till målgruppen som en 

integrerad del i varumärkets kommunikation. CRM strategin består av en relation mellan tre 

parter; varumärke, välgörande ändamål och kund. Kunden påverkar graden av stöd till 

ändamålet från företaget och kombinationen av välgörande ändamål och företag är det som 

påverkar sannolikheten att kunna inverka på kundens gensvar. Detta är någonting som vi kan 

konstatera att GoCoCo har förstått (Westberg, 2004). 

5.3 IDUNA AB  

För att kommunicera kampanjen till kunden är man noga med att skriva om samarbetet i 

höstkatalogen och exponera varorna tydligt i butik. För att få ut så mycket som möjligt av 

CRM kampanjen, enligt Till och Nowak (2000), bör ett varumärke marknadsföra sitt 

samarbete med välgörenhetsorganisationen genom traditionell marknadsföring. Enligt 

Polonsky och Speed (2001) måste kunden känna till samarbetet samt vilka produkter som 

säljs, för att företaget och välgörenhetsorganisationen ska tjäna pengar på det. 

Marknadsstrategin bör vara utformad för att uppmärksamma kunden på kampanjen. Kundens 

köpbeslut är avgörande för denne skall vilja bidra till välgörenhetskampanjen (Westberg, 

2004). 

Företaget anser att Rosa Bandet är en bra och pålitlig samarbetspartner som står för ett 

ändamål som man ansåg hade en tydlig koppling till deras verksamhet. Att företaget valde att 

genomföra kampanjen var enligt Iduna AB för att man ansåg det vara ”ett bra sätt att förena 

det behjärtansvärda med det kommersiella”. Polonsky och Speed (2001) anser att det är 

viktigt att ett samarbete ska skapa värde för kunden och att det ska kunna påverka deras vilja 

till att köpa produkterna. Därför bör man välja en organisation som är viktig för kunden. 

Risken finns annars att kunden tappar intresset för hela företaget och istället resulterar i 
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minskad kundlojalitet. Matchning måste också finnas mellan företaget och 

välgörenhetsorganisationen för att skapa förtroende till kunden menar Westberg (2004). 

Enligt Iduna AB har kampanjerna bara haft positiva effekter för både varumärket och 

kunderna. Huruvida kampanjerna har haft några fler effekter, som till exempel merförsäljning, 

avböjer hon att svara på. En lyckad kampanj ska skapa en starkare kundlojalitet och ökad 

försäljning med möjlighet till merförsäljning (Adkins, 1999). En av de stora anledningarna till 

att företag använder sig av CRM är att de vill stärka sitt varumärke menar Westberg (2004). 

Enligt Varadarajan och Menon (1988) är den främsta anledning dock att man som företag vill 

öka sin försäljning. Vi kan dock konstatera att detta är något som går hand i hand; det ena 

leder till det andra. Om kunden anser att ett företags värderingar är sunda samt att de är socialt 

ansvarstagande, kommer den uppfattningen att sprida sig till resten av företagets produkter. 

Därför är det viktigt att företagen förstår vikten av att utveckla och genomföra en bra CRM 

kampanj (Till & Nowak, 2000). 

5.4 RÖHNISCH  

Röhnisch har genomfört kampanjer för Rosa Bandet, bland annat genom att sälja en ”Rosa” 

sport-bh.  Polonski och Speed (2001) menar att kunden är villig att byta från en produkt som 

inte bidrar till välgörenhet, till en som är gör det, om pris och kvalitet på produkterna är 

likvärdiga. Enklare produkter som kräver ett lågt engagemang från kunden vid köptillfället, 

passar bättre i en CRM kampanj än mer avancerade produkter. Kampanjen måste göra det 

enkelt för kunden att delta. Det handlar inte om att ändra på kundens vanor, utan det handlar 

om att förmedla ett enkelt sätt för kunden att bidra genom att genomföra ett köp. Då Röhnisch 

valde att ha en ”Rosa” sport-bh i kampanjen som inte klassas som en rutinprodukt och som är 

en produkt som kräver mer engagemang, kvalificeras det inte som en CRM produkt enligt 

Polonsky och Speed (2001). Det är dock vad Röhnisch erbjuder, och för den kund som 

behöver en sport-bh är chansen stor att valet faller på en Rosa produkt från Röhnisch. Vi kan 

också konstatera att då Röhnisch sport-bh kostade runt 400 kronor och deras vanliga sport-bh 

kostar runt 349-400 kronor, blir det ett enkelt val för kunden att delta. Annars kan risken 

enligt Chiagouris och Ray (2007), bli att kunden får uppfattningen att kampanjen bara är en 

marknadsföringsstrategi och inte för att företaget faktiskt vill hjälpa till.  Kritik kan också 

komma från kunden om det uppfattas som att företaget exploaterar ett välgörande ändamål. 

Det kan även vara en risk för välgörenhetsorganisationen att associera sig med fel typ av 

företag (Westberg, 2004).  

Man har valt att inte skapa en långsiktig relation, utan istället använda sig av kortare 

samarbeten. För hösten 2010 har man ännu inte bestämt sig om man skall fortsätta samarbetet 

eller inte. Varför de har valt att arbeta så vill inte Röhnisch svara på. Enligt Business in the 

Community (2004) så måste kunden förstå samarbetet för att vilja delta, och därför måste det 

vara tydligt. Kampanjen måste visa varför den hjälper välgörenheten. Samarbetet får större 

effekt om det pågår under en längre tid, eftersom det visar kunden att företaget vill hjälpa 

organisationerna istället för att bara tjäna pengar. Adkins (1999) påpekar dock vikten av att 

göra samarbetet långsiktigt, då detta oftast får en bättre respons och tydliggör företagets 

värderingar. 
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Röhnisch anser dock att kampanjen har fått mycket positiv respons från kunder och personal. 

Man har lyckats få sina produkter att synas i Intersportbutiker och genom att stödja 

dansuppvisningen Pink Aerobics. De organisationer som syns mycket i en CRM kampanj och 

som blir uppmärksammade av media är de som oftast får större respons från kunderna enligt 

Varadarjan och Menon (1988). Röhnisch medger också att kampanjen till viss del har skapat 

merförsäljning bland Röhnisch övriga produkter. På frågan om hur mycket pengar de samlade 

in till Rosa Bandet svarar vår intervjuperson att han inte har dessa siffror, trots att han är 

försäljningschef. Vi kan konstatera att det inte kan vara negativt att kommunicera till kunden 

hur mycket pengar man faktiskt har samlat in till ändamålet. Dessutom påpekar Westberg 

(2004) vikten av att ställa upp tydliga mål, samt utvärdera hur varje kampanj har gått, vilket 

Röhnisch inte verkar ha intresse av att göra, eller åtminstone delge oss. Att använda sig av 

CRM som strategi innebär att man måste ha en tydlig kommunikation. Företaget 

kommunicerar sitt stöd till välgörenhet via olika kanaler inom media. Företaget får feedback i 

form av försäljning och kan på så vis tolka resultatet av kampanjen (Westberg, 2004). CRM 

skapar i många fall en långvarig kundlojalitet vilket leder till ökad försäljning. Som företag 

visar man omvärlden, både kunder och konkurrenter, vad man har för värderingar. Det 

uppstår alltså en win-win situation när både företaget och omvärlden gynnas av 

marknadsföringsstrategin, vilket gör den hållbar ur ett längre perspektiv (Adkins, 1999). 

5.5 LINDEX  

Lindex har valt att samarbeta med ett antal välgörenhetsorganisationer som de anser stämmer 

in på deras kärnverksamhet, samt som deras kunder rimligen uppfattar som intressanta. Detta 

stämmer väl in på vad Westberg (2004) samt Adkins (1999) anser om att 

välgörenhetsorganisationen som man samarbetar med måste matchas med företaget och de 

produkter man säljer till förmån för det välgörande ändamålet. Lindex anser att det viktigaste 

då de väljer en organisation att samarbeta med, är att både personal och kunder känner 

engagemang i frågan.  

Lindex har valt att engagera sig i såväl väletablerade välgörenhetsorganisationer som Rosa 

Bandet, men också mindre och oetablerade organisationer som Kvinna till Kvinna. 

Varadarajan och Menon (1988) hävdar att det ser bra ut om företagen själva tar initiativ till att 

uppmärksamma ett relativt okänt ändamål, vilket Lindex har gjort genom sitt engagemang i 

Kvinna till Kvinna. Lindex valde också att stödja Rosa Bandet då organisationen fortfarande 

var relativt oetablerad. Polonsky och Speed (2001) anser dock att kunden måste känna igen 

organisationen och veta var pengarna går för att känna sig bekväm med sitt stöd, vilket 

motiverar valet av till exempel Rosa Bandet i dagsläget.  

För att bevisa för kunden att deras pengar går till rätt ändamål stödjer Lindex etablerade 

välgörenhetsorganisationer som Cancerfonden och Röda korset, då är det 

välgörenhetsorganisationen som ansvarar för att pengarna går till rätt ändamål. Enligt 

Polonsky och Speed (2001) bör företag använda sig av välgörande ändamål som kunden 

känner igen och där de vet att deras bidrag gör nytta. Varadarjan och Menon (1988) anser att 

kunden inte är lika benägen att handla av de företag som använder sig av organisationer som 

inte är välkända eller som inte får så stor uppmärksamhet i media. 
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Enligt Adkins (1999) bör man fokusera på långsiktiga samarbeten, vilket är något som Lindex 

fokuserar på då man har engagerat sig i välgörenhetsfrågor i 15 år, och varit huvudsponsor till 

Rosa Bandet sedan 2003. Genom den empiriska undersökningen kan vi konstatera att Lindex 

har god erfarenhet av att genomföra CRM kampanjer. Enligt Chiagouris och Ray (2007) kan 

en väl genomförd kampanj leda till att även andra produkter i samma linje eller varumärke får 

ta del av fördelarna, vilket kan leda till merförsäljning. Rimligtvis bör Lindex ha sett sådana 

effekter. De vill dock inte kommentera om de har sett några positiva effekter på sin 

försäljning eller om kampanjerna har skapat merförsäljning. Enligt bland andra Varadarajan 

och Menon (1988) samt Till och Nowak (2000) vill företag genom CRM framför allt öka 

försäljningen. Enligt Chiagouris och Ray (2007) samt Adkins (1999) kan en väl genomförd 

kampanj leda till att andra produkter även får ta del av fördelarna, vilket kan leda till 

merförsäljning. Då Lindex har valt att engagera sig i välgörenhet under en längre tid kan vi 

dra slutsatsen att samarbetet ger fördelar för företaget.  

Adkins (1999) menar att det långsiktiga åtagande man gör till välgörenhetsorganisationen 

måste genomsyra hela företaget. Westberg (2004) anser att det är viktigt att se CMR som en 

betydande del i sin marknadsföring, eller som ett komplement till den 

marknadsföringssatsning som görs idag. Lindex påpekar att samhällsengagemang och 

välgörenhet är en mycket liten del av deras hållbarhetsarbete, och att de satsar mer på 

miljöfrågor och uppförandekoder. Därför kan vi konstatera att Lindex gärna stödjer 

välgörande ändamål, men att man inte har kommit så långt i sin CRM strategi.  

5.6 GEMENSAMMA FAKTORER  

5.6.1 KAMPANJENS GENOMFÖRANDE 

 Strategisk matchning 

Företaget och välgörenhetsprodukten måste matcha varandra. Genom den empiriska 

undersökningen kan man konstatera att detta är något som samtliga företag är medvetna om. 

GoCoCo och Röhnisch som fokuserar på sport och hälsa har valt Rosa Bandet, då forskning 

har visat på kopplingar mellan god hälsa och minskad risk för bröstcancer. ICA har förutom 

Rosa Bandet också valt att stödja Childhood. Då ICA säljer livsmedel är företaget kopplat till 

båda organisationerna. Iduna AB och Lindex gjorde valet att stödja bland annat Rosa Bandet, 

vilket matchar företagen genom att båda verksamheterna riktar sig till kvinnor. Westberg 

(2004) påpekar också att produkten som säljs till förmån för välgörenhet måste ha en 

anknytning till både välgörenheten samt företaget. Detta kan vi också se att samtliga företag 

har tagit fasta på. Röhnisch och GoCoCo erbjuder funktionsplagg, ICA har framförallt skänkt 

pengar från intäkterna av sitt eget sortiment och Iduna AB har erbjudit bijouterier. Lindex har 

både erbjudit Rosa Bandets egna produkter, samt tagit fram egna produkter till förmån för 

välgörenhet. Detta stämmer också överens med det Adkins (1999) tar upp angående att 

samarbetet måste vara lätt för kunden att förstå genom att produkten, företaget och ändamålet 

på något sätt hänger ihop. 
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 Effektiv hantering  

Westberg (2004) anser också att man måste se CRM som en del av sin 

marknadsföringsstrategi, eller åtminstone som ett komplement. Man bör därför satsa lika 

mycket på CRM som övriga delar av ens marknadsföringsstrategi samt planera för ett 

långsiktigt samarbete med tydligt definierade mål. Adkins (1999) nämner också vikten av 

långsiktigt tänkande i den här typen av samarbeten. Varadarajan och Menon (1988) påpekar 

även vikten av att samarbeta med välgörenhetsorganisationen så att båda når sina mål. Genom 

den empiriska undersökningen har vi sett delade meningar om detta. ICA, Lindex och Iduna 

AB satsar på långsiktiga samarbeten och GoCoCo har precis påbörjat sitt samarbete, men 

nämner att de hoppas på att det skall kunna bli långsiktigt. Röhnisch däremot väljer ett mer 

kortsiktigt samarbete där man utgår från korta kampanjer och bestämmer sig för att stödja 

välgörenhet per säsong och inte som en uttalad strategi. Det vi kan konstatera av detta är att 

ICA, Lindex och Iduna AB har upptäckt de fördelar, både abstrakta och konkreta, deras 

välgörenhetsengagemang har haft. GoCoCo anser också att deras kampanj har genererat 

fördelar, liksom Röhnisch. 

 Utvärdering  

Slutligen måste man utvärdera sina kampanjer för att se att de har uppnått de mål man ställt 

upp, både från företaget och välgörenhetsorganisationens sida. Westberg (2004) påpekar 

vikten av att både utvärdera kampanjen med finansiella mått, men också undersöka huruvida 

företagets image har påverkats. Från den empiriska undersökningen kan vi dra slutsatsen att 

de företag som fokuserar på långsiktiga samarbeten med välgörenhetsorganisationer, som 

ICA, Lindex och Iduna AB, verkar vara noga med att följa upp deras kampanjer. GoCoCo 

som är i uppstarten av ett långsiktigt samarbete har också kunnat svara på vilka effekter 

kampanjen har haft. Röhnisch däremot, som satsar på kortsiktiga samarbeten, verkar inte följa 

upp sina kampanjer, då försäljningschefen inte visste hur mycket pengar de har samlat in. Mer 

specifikt hur företagen har tjänat på sina samarbeten är svårt att säga, då detta verkar vara en 

känslig fråga som många undviker att svara på. Samtliga företag vi intervjuat vill inte heller 

svara på om deras samarbete har givit någon merförsäljning.  

5.6.2 NYCKELFAKTORER TILL FRAMGÅNG  

1. Samarbetet måste vara lätt för konsumenten att förstå.  

Adkins (1999) anser att det är viktigt att kunden förstår kopplingen mellan företaget och 

välgörenheten, vilket också är något som Westberg (2004) påpekar. Genom den empiriska 

undersökningen kan vi dra slutsatsen att detta är något samtliga företag har förstått, då de har 

valt en organisation som stämmer överens med företagets affärsidé och värderingar. För att 

underlätta för kunden att förstå samarbetet kan man utveckla produkter enbart för samarbetet. 

Genom att göra detta förtydligar företaget kopplingen till välgörenheten. Att företaget har 

arbetat aktivt med att uppfattas positivt av omgivningen är något som kan vara en fördel innan 

man påbörjar sitt arbete med CRM. Samtliga företag i den empiriska udnersökningen har 

utformat kampanjer knutna till deras affärsidé såväl som den valda välgörenheten. 
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2. Företaget måste visa vilken påverkan samarbetet har och kampanjen måste visa att 

den gör nytta för ändamålet. 

Kunden vill ha bevis på att hjälpen kommer dit den ska, menar Adkins (1999). Rosa Bandet är 

ett bra exempel då organisationen används av bröstcancerorganisationer över hela världen. I 

Sverige anordnar man för nionde året i rad en Rosa Månad i oktober och har en rikssänd tv-

gala för att samla in pengar till ändamålet.
37

 Därför kan vi dra slutsatsen att Rosa Bandet är en 

tillförlitlig välgörenhetsorganisation och att kunden kommer förstå att de insamlade pengarna 

går till ändamålet. Childhood har funnits i många år och anses vara en seriös organisation. De 

förmedlar via sin hemsida exakt vad pengarna går till och redovisar sitt stöd i detalj.
38

 Detta 

tillsammans med att ICA, Lindex och Iduna AB som exempel är välkända företag, gör att vi 

kan dra slutsatsen att kunden bör se vilken nytta det gör att stödja ändamålet i dessa fall. 

3. Företaget måste göra ett långsiktigt åtagande till organisationen. 

Företaget måste göra ett långsiktigt åtagande till välgörenhetsorganisationen och detta måste 

genomsyra hela företaget. Vi kan konstatera att fya av våra företag föredrar att göra ett 

långsiktigt samarbete, vilket enligt Adkins (1999) samt Westberg (2004) kommer att gynna 

både företagen och organisationen. Röhnisch verkar dock inte lägga något större engagemang 

i detta. Att göra ett långsiktigt åtagande är viktigt då företagets kunder ska lita på att 

samarbetet är till för att göra en god sak, istället för att företaget ska hitta ett nytt sätt att 

marknadsföra sig på och tjäna pengar.   

4. Företaget måste göra det lätt för kunden att delta. 

Företaget måste slutligen göra det lätt för kunden att delta, annars kan det framstå som om 

företaget egentligen inte vill engagera sig. Kunden ska kunna delta genom sin vardag och inte 

behöva ändra sina vanor. Om en kampanj är komplicerad väljer kunden att inte delta. Detta 

menar såväl Adkins (1999) som Business in the Community (2004). Samtliga företag i den 

empiriska undersökningen har gjort det lätt att delta i kampanjen genom att antingen erbjuda 

speciella produkter eller att donera en viss summa för varje såld produkt till välgörenhet. ICA 

är ett bra exempel i den kampanj de valde att skänka en viss summa för varje såld produkt ur 

deras eget sortiment, vilket är produkter som kunden måste handla ändå. 

5.7 SAMMANFATTNING AV ANALYS 

Då vi har analyserat företagen i vår empiriska undersökning, har vi stött på ett antal 

gemensamma faktorer i deras välgörenhetskampanjer. De flesta företag har liknande 

preferenser i sina val inför en CRM kampanj. Majoriteten av de företag vi har intervjuat anser 

till exempel att välkända välgörenhetsorganisationer är bäst lämpade att samarbeta med och 

att långsiktiga kampanjer är mer intressanta än kortsiktiga. Välgörenhetsorganisationer och 

välgörande ändamål som syns mycket i media har visat sig ge störst positiv respons bland 

kunderna, vilket kan minska chansen för små oetablerade välgörenhetsorganisationer att 
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samarbeta med stora företag. När ett företag hittat en välgörenhetsorganisation som man 

inleder ett samarbete med gör man det under en längre tid och de verkar inte ha några planer 

på att avbryta samarbetet. Genom den empiriska undersökningen kan vi konstatera att företag 

fokuserar på samarbeten med färre välgörenhetsorganisationer för att få en djupare relation. 

Många faktorer pekar på att det viktigaste man bör ha i åtanke är att kampanjen ska vara enkel 

och tydlig. ICA till exempel, marknadsför sig genom alla kanaler och man poängterar att om 

man inte fått fram sitt budskap inom ett få antal veckor så har man misslyckats med 

kampanjen. Kampanjen måste också göra kundens deltagande enkelt. Det innebär att de 

produkter som marknadsförs genom CRM ska kräva ett lågt engagemang och kan vara en 

produkt som kunden skulle ha handlat oavsett om den hade bidragit till välgörenhet eller inte.   

Som tidigare nämnt måste kampanjen visa att hjälpen faktiskt når fram. Genom att samarbeta 

med en välkänd välgörenhetsorganisation, som redan bevisat för samhället att man är seriös 

och att hjälpen faktiskt når fram, kan företagen redovisa detta för kunderna. Vi kan konstatera 

att detta är något de flesta företag idag föredrar. Om en kampanj håller på för länge kan det 

finnas risk att kunden tröttnar på budskapet och att kampanjens kraft avtar. Därför är det 

vanligare att företag har kampanjer under en kortare period. En kortare CRM kampanj, 

framförallt under högtider, är det som verkar vara vanligast. Dock har företag ofta längre och 

djupare samarbete med organisationerna även om de enskilda kampanjerna bara pågår under 

en kortare tid.   
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6. SLUTSATSER 

Här besvaras forskningsfrågan som lyder: Vilka effekter kan CRM få jämfört med traditionell 

marknadsföring? Fördelar och nackdelar med beskrivs CRM ingående. Vidare lägger vi fram 

våra slutsatser som gör att vi tydligt kan redogöra svaret på forskningsfrågan. 

6.1 POSITIVA EFFEKTER MED CRM 

Vi anser att en viktig anledning till att genomföra en CRM kampanj för ett företag är 

merförsäljning. Merförsäljning sker då kunden köper en produkt och väljer att utöver detta, 

köpa med sig fler saker. Varje sådan extra sak innebär ökad försäljning och företaget har då 

fått ut mesta möjliga av kunden vid köptillfället. Merförsäljning vid implementering av CRM 

handlar om att erbjuda kunden produkter som bidrar ett välgörande ändamål och med detta 

locka kunden att köpa andra produkter från företaget. ICA och hävdar att de inte kan mäta 

någon merförsäljning, och Lindex valde att inte besvara frågan, men vi anser att då de har valt 

att ha ett så långsiktigt samarbete som de har gjort måste det innebära att de tjänar på 

samarbetet. Företag måste se till att de har en hållbar ekonomisk utveckling och man kan i 

dagsläget inte göra saker enbart av filantropiska skäl. GoCoCo och Röhnisch medger att de 

har sett vissa tendenser till ökad merförsäljning genom kampanjerna. 

CRM ökar även lojaliteten hos kunden och påverkar dess köpbeteende. Kundens uppfattning 

kan därmed sprida sig till resten av företagets produkter. Ju mer en kund känner till om 

samarbetet och vilka produkter som säljs till förmån för välgörenhetsorganisationen, ju mer 

positivt inställda blir de till produkten. Därför är det viktigt att man använder sig av rätt 

kampanj och typ av media för att kunden ska förstå budskapet.  

Enligt den teoretiska och empiriska undersökningen, har CRM skapat positiva effekter på 

företagets varumärke, vilket också smittar av sig på försäljningen. Vi anser också att 

användandet av CRM kan bidra till att företaget går från att ha ett starkt varumärke, till att bli 

ett Lovemark. Om företaget lyckas bli ett Lovemark, är kundlojaliteten så hög att en 

konkurrerande produkt omöjligt kan ersätta det behov som kunden har. Då konkurrensen ökar 

allt mer, är det viktigt att företagen förstår att de måste finna sätt att förnya sig på för att skapa 

intresse för kunden. Då kunden blir mer medveten måste företaget matcha detta genom att 

framställa sig som engagerad i omvärlden.  

Vi anser att CRM är ett hållbart sätt att marknadsföra sig genom då företaget bör ha ett 

långsiktigt tänkande för att strategin ska bli så lyckad som möjligt. Att företaget har en vilja 

att ge tillbaka till samhället är någonting som skapar hållbara förutsättningar för kommande 

generationer. Om alla företag skulle engagera sig i någon form av välgörenhet och därmed 

vilja bidra till en mer hållbar utveckling så anser vi att framtiden skulle se ljusare ut. Vi tror 

också att CRM kan bidra till ett ökat intresse för företaget, både ur ett kundperspektiv, men 

också genom att företag som använder CRM kommunicerar goda värderingar till 

arbetsmarknaden. Såväl potentiell personal som till exempel potentiella aktieägares syn på 

företaget bör förbättras genom implementerandet av strategin då man kommunicerar filantropi 

och långsiktigt tänkande. 
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Företagets image har stor inverkan på varumärkets värde. Imagen man skapar genom att 

engagera sig i välgörenhet är att man tar socialt ansvar, satsar på hållbar utveckling och vill 

stödja en god sak. Detta kan skapa positiva känslor för kunden och binda kunden till 

varumärket. Genom detta resonemang kan vi konstatera att CRM och traditionell 

marknadsföring är sammanlänkade och då företaget använder sig av båda delarna i sin 

marknadsföring skapas ett starkt varumärke. 

6.2 RISKER MED CRM 

När man utformar en CRM kampanj anser vi att det är viktigt att ställa upp tydliga mål med 

vad man vill åstadkomma innan kampanjen startar. Om man inte har tydligt uppsatta mål och 

metoder för att mäta dessa finns risken att man går miste om möjligheten att förbättra 

kampanjen till nästa gång. Företaget skulle då heller inte lägga märke till om samarbetet 

skulle få negativa effekter på varumärket eller företaget. 

Kortsiktiga och flyktiga samarbeten, som de som Röhnisch använder sig av, ser vi en risk med 

då kunden kan uppfatta engagemanget som ett PR trick och att företaget vill samarbeta med 

välgörenhet endast för egen vinning. 

Det är av största vikt att kunden ser kopplingen mellan företaget och välgörenheten, samt att 

man kan bevisa att pengarna faktiskt når fram till det välgörande ändamålet. Misslyckas man 

med detta får man omvända effekter på sitt varumärke; istället för ökat förtroende och 

lojalitet, får man minskat förtroende och tappar lojala kunder. Därför anser vi detta vara av 

största vikt då man engagerar sitt företag i välgörenhet. Ett sätt att hantera denna risk är att 

använda sig av en välkänd välgörenhetsorganisation som till exempel Rosa Bandet, då det är 

välgörenhetsorganisationen som måste bevisa för kunden att pengarna går till rätt sak. 

Vi ser också en stor risk i att företag som hävdar att de av filantropiska skäl vill engagera sig i 

välgörenhet, misslyckas med detta genom att kunden genomskådar ett vinstintresse från 

företagets sida. Detta kan resultera i minskat förtroende och lojalitet från kunden. De flesta 

företag i vår empiriska undersökning hävdar att de av filantropiska skäl har valt att engagera 

sig i välgörenhet. Att ICA väljer att i vår empiriska undersökning hävda att de valt att 

engagera sig i välgörenhet av filantropiska skäl, för att sedan nämna att de vill skapa ett 

mervärde kring deras varumärke, kan tyckas motsägelsefullt. Det är allmänt känt att företag 

måste ha en hållbar ekonomisk utveckling och därför inte enbart kan engagera sig i 

välgörenhet av filantropiska skäl. 

En matchning mellan företaget och välgörenhetsorganisationen är viktigt för att kunden 

tydligt ska kunna se sambandet. Annars kan motivet till en kampanj ifrågasättas. När kunden 

inte förstår kampanjen eller sambandet brukar detta oftast leda till misstro, vilket är farligt för 

företagets varumärke. Framförallt ser vi en risk i ICAs nyaste kampanj där 1,50 kronor för 

varje såld färdigskuren och sköljd sallad går till mustaschkampanjen. Då kopplingen mellan 

sallad och prostatacancer inte är självklar för kunden kan detta tyckas märkligt. Vi får 

uppfattningen att ICA egentligen vill få kunden att köpa färdigsköljd sallad för att skapa ett 
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nytt behov och därmed få kunden att fortsätta köpa färdigsköljd sallad efter kampanjen är slut, 

vilket är avsevärt mycket dyrare jämfört med vanlig sallad.  

Det finns också en annan risk att som företag beakta. Genom att samarbeta med en 

välgörenhetsorganisation associerar man sitt varumärke med välgörenhetsorganisationens. 

Ifall organisationen i fråga begår någon typ av misstag, faller en skugga även på de företag 

som valt att stödja den. Det här kan även drabba stora väletablerade 

välgörenhetsorganisationer, vilket vi inledningsvis beskrev i uppsatsen. Detta är en risk 

företag måste vara medvetna om och som är svår att förebygga. Lindex är ett företag som 

väljer att stödja både välkända och okända välgörenhetsorganisationer, vilket kan tyckas 

riskfyllt. 

Vi anser att man som företag måste ta hänsyn till om konkurrenterna också gör CRM 

kampanjer och om de i så fall samarbetar med samma organisation. Detta skulle i så fall 

minska de positiva effekterna av kampanjen. Meningen med CRM är att man ska differentiera 

sig i kundernas medvetande med hjälp av välgörenhet och man måste därför se till att inte 

följa konkurrenterna i denna del av strategin.  

6.3 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

Många företag använder sig av marknadsföringsmixen för att kunna kommunicera sitt 

budskap. Marknadsföringmixen skapar en envägskommunikation med kunden, där man 

försöker få kunden att förstå budskapet. Man använder sig då av push-strategi
39

 som innebär 

att man genom sin marknadsföring försöker skapa ett behov hos kunden för just sin produkt. 

Genom push-strategin säljer företaget direkt till sina kunder genom bland annat reklam. 

Problemet är att företag idag har börjat förstå att den traditionella modellen är något förlegad 

och det räcker inte med vanliga typer av marknadsföring, utan kunden kräver något mer för 

att lockas till att köpa. På grund av globaliseringen och ökad konkurrens har kunden fler 

alternativ att välja mellan. Därmed drar vi slutsatser till att företag bör söka efter nya 

strategier.   

Genom positiv Word-of-Mouth hoppas företag att de positiva åsikter som kunderna har ska 

sprida sig och påverka övriga kunders köpbeteende. Företag måste dock vara medvetna om att 

ett negativt rykte sprids mycket fortare än ett positivt rykte, vilket gör att man hela tiden bör 

vara vaksam på vilka signaler som sänds ut. Vi anser att det hade varit fördelaktigt för 

företaget att genom implementering av CRM kunna bidra till att säkra en positiv Word-of-

Mouth mellan kunderna. Då företaget engagerar sig i välgörenhet får kunderna en bild av att 

företaget vill göra någonting bra, vilket smittar av sig på deras uppfattning som de sedan 

sprider vidare.     

Ett traditionellt sätt att marknadsföra sig på är att aktivt jobba med att stärka företagets 

varumärke. För att stärka sitt varumärke behöver man öka märkeskännedomen, öka lojaliteten 

till sina kunder samt att differentiera sig. Genom att ett företag använder sig av strategin CRM 
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kan man öka värdet på sitt varumärke, öka försäljningen, skapa möjligheter till 

merförsäljning, öka kundlojaliteten samt öppna upp en möjlighet till att skapa ett Lovemark.  

Genom den empiriska undersökningen kan vi konstatera att om man som företag är relativt 

okänt, som GoCoCo, bör man använda sig av en välkänd välgörenhetsorganisation, som till 

exempel Rosa Bandet i en CRM kampanj. En välkänd aktör på marknaden som ICA kanske 

istället borde differentiera sig genom att fokusera på något mindre känt välgörande ändamål. 

Detta är något som Lindex har tagit till sig då de valt att engagera sitt företag i såväl kända 

som okända välgörenhetsorganisationer.  

Produkterna är en viktig del i hur lyckad en CRM kampanj blir. Efter den teori och empiri 

som vi analyserat anser vi att den produkt som företaget väljer att lansera i samband med en 

CRM kampanj ofta brukar vara enklare produkter som kräver ett lågt engagemang. Sådana 

produkter kan få kunden att handla även om de inte har något behov av dem vid köptillfället. 

Om en kund ställs inför två likvärdiga produkter som kräver lågt engagemang där den ena 

bidrar till ett välgörande ändamål så har den produkten en klar fördel. Genom att 

marknadsföra och stödja ett välgörande ändamål genom olika produkter kan kunden få 

starkare lojalitet till varumärket, vilket kan skapa ökad försäljning som kan leda till 

merförsäljning.  

Genom den empiriska undersökningen kan vi dra slutsatsen att det är vanligast att man väljer 

att donera en viss summa pengar för varje såld vara till det välgörande ändamålet, eller att 

man utformar speciella produkter för kampanjen. Företaget måste enligt Adkins (1999) göra 

det lätt för kunden att delta, annars kan det framstå som om företaget egentligen inte vill 

engagera sig, vilket istället kan få negativa effekter på varumärket. Kunden ska kunna delta 

genom sin vardag och inte behöva ändra sina vanor, något som både Adkins (1999) och 

Business in the Community (2004) anser. Genom att till exempel erbjuda kunden speciella 

”Rosa” produkter där delar av intäkterna går till välgörande ändamål, tydliggör man för 

kunden precis hur denne kan bidra. Många företag ser en potentiell risk med att misslyckas 

med att sälja ”Rosa” produkter, speciellt om kampanjen är tidsbegränsad. Vi anser dock att 

om man använder sig av ett långsiktigt samarbete och produkten inte är trendkänslig, kan man 

låta produkten återkomma årligen i oktober som är Rosa Bandets aktivitetsperiod. Detta gör 

att man minskar risken för inkuranslager och tydliggör för kunden att företagets sociala 

ansvarstagande inte är tillfälligt. När man väl har sålt slut på sitt lager, kan man förändra 

designen eller förbättra produkten till nästa kampanj. Detta är naturligtvis inte heller riskfritt, 

om produkten blir svårsåld. 

Man kan också erbjuda kunden kombinationserbjudanden där till exempel 10 % av intäkterna 

för varje kombinationserbjudande går till Rosa Bandet. Detta skulle innebära att man 

uppmuntrar kunden till merköp, vilket i slutänden genererar vinst till företaget. Man 

eliminerar också risken för inkurans. Man bör däremot se till att tydligggöra för kunden precis 

hur mycket och till vad dennes bidrag går till.  

Det är viktigt att kunden vet exakt hur mycket pengar denne stödjer det välgörande ändamålet 

med. Den exakta summan kan till exempel redovisas på kundens kvitto, och företaget kan ha 
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en ständigt uppdaterad insamlingssiffra på sin hemsida. För att göra det extra tydligt kan man 

även skriva ut på prislappen hur stor andel av priset på varje vara som går till Rosa Bandet. 

Där kan man även skriva kortfattat om ändamålet och vad kundens bidrag går till. Därmed 

eliminerar man risken för att kunden skall misstro företaget då kunden förstår precis hur 

mycket den bidrar med och vad den bidrar till. 

Det finns olika teorier kring längden på en CRM kampanj. Den teoretiska undersökningen 

pekar på att ju längre kampanjen är, desto enklare bli det för kunden att förstå den samt själv 

bidra. Genom den empiriska undersökningen har vi däremot konstaterat att företag hellre 

anordnar tidsbegränsade kampanjer för att kunderna inte skall tröttna på det välgörande 

ändamålet samt att intresset inte skall avta för det. Att göra en kampanj som är tidsbegränsad, 

men återkommande, eliminerar båda riskerna. Detta passar bra för företag som väljer att 

engagera sig i Rosa Bandet, då de har en årlig återkommande kampanj i oktober. 

Företag bör också ställa upp tydliga mål för vad de vill åstadkomma med kampanjen. Det kan 

handla om försäljningsmål som till exempel ökad försäljning och merförsäljning, samt 

filantropiska mål som anger hur mycket pengar man vill samla in till det valda välgörande 

ändamålet. Det kan också handla om mer abstrakta mål, vilket kan innebära hur man vill 

stärka sitt varumärke samt hur detta skall mätas. Man bör också vara noggrann med att 

utvärdera uppsatta mål kontinuerligt. Det är viktigt att man som företag hittar lämpliga sätt att 

mäta effekterna av kampanjen som till exempel om värdet på varumärket ökat, om kampanjen 

dragit till sig nya kunder och om kampanjen har genererat merförsäljning. Genom att följa 

upp hur kampanjen har gått, vilka resultat de fått och hur väl de uppsatta målen har realiserats 

kan företaget hitta sätt att förbättra utformningen av kampanjen till nästa gång. 

6.4 SVAR PÅ FORSKNINGSFRÅGAN 

Vilka effekter kan CRM få jämfört med traditionell marknadsföring? 

Då det råder allt större konkurrens på marknaden idag vill många företag förbättra sin 

marknadsföringsstrategi för att kunna differentiera sig från konkurrenterna. Därför är det 

vanligt att man väljer att samarbeta med olika partners, då det är ett relativt enkelt sätt att 

utveckla sin marknadsföring på. I det skedet är det bra att man försöker implementera en 

stategi som företagets konkurrenter inte har hunnit göra, vilket skapar en klar fördel. De 

företag som till exempel utvecklar sin marknadsföring i ett samarbete med en 

välgörenhetsorganisation där ändamålet är något som kunderna förstår och bryr sig om, kan 

vara en faktor som höjer empatikänslorna hos kunden och som kan skapa ökad lojalitet till 

företaget.  

Vi har under arbetets gång kommit fram till att man inte kan skilja helt mellan traditionell 

marknadsföring och CRM. Vi anser att CRM är ett sätt för företaget att positionera sig på 

marknaden och ett sätt att differentiera sig från konkurrenterna. CRM bör betraktas som en 

del av företagets ordinarie marknadsföringsstrategi, men utan traditionell marknadsföring 

kommer kunderna inte bry sig om, eller uppmärksamma, kampanjen. Därför tycker vi att 

företag bör se CRM som ett viktigt komplement till sin totala marknadsföringssatsning, men 
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den bör inte ses som ett enskilt marknadsföringsverktyg. Som med alla strategier, skall det 

naturligtvis nämnas att det finns nackdelar även med CRM, men om man är noggrann i sitt 

förarbete, i kampanjens genomförande samt att man utvärderar sina kampanjer och 

samarbeten, anser vi riskerna vara hanterbara och möjliga att undvika. 

CRM kan dock få negativa effekter om företaget väljer att samarbeta med fel organisation, 

vilket kan leda till minskat intresse för varumärket, misstro från kunder, minskad kundlojalitet 

och slutligen minskad försäljning. Vi kan dock konstatera att om man använder CRM på rätt 

sätt så kan riskerna för dessa effekter elimineras. 

Vi kan också konstatera att CRM är en strategi som fungerar både på stora och små företag, 

oavsett bransch inom detaljhandel och dagligvaruhandel. Så länge företag är berett att 

engagera sig i CRM som en del av sin marknadsföringssatsning, ser vi strategin som hållbar 

ur ett långsiktigt perspektiv, både ur ett ekonomiskt perspektiv samt ur ett samhällsperspektiv. 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION  

I den avslutande diskussionen försöker vi på ett sammanfattande sätt reflektera kring vad vi 

gjort bra och vad vi kan förbättra till vidare studier. Vi redovisar vad vi kommit fram till med 

studien och vad vi har lärt oss. Vi diskuterar även hur vidare forskning inom området skulle 

kunna se ut. 

Det viktigaste vi har lärt oss genom denna rapport är att vi har hittat ett strategiskt och hållbart 

sätt att marknadsföra ett företag på. Genom vår studie har vi fått djupare förståelse för 

begrepp inom marknadsföring och har vidare kunnat förstå hur dessa olika aspekter kan 

kopplas samman. Genom att vi har haft strategin CRM som huvuddel hoppas vi att läsaren 

fått ny kunskap om ett relativt nytt begrepp inom marknadsföring. Innan vi började med 

studien hade vi inte hört talas om CRM, utan jobbade utifrån en tanke där vi ville undersöka 

varför företag väljer att stödja välgörande ändamål och om de själva tjänar något på det.  

Under studiens gång har vi med teori och empiri kunnat se att företag inte jobbar med 

välgörenhet av filantropiska skäl. Visserligen vill företag gärna att omgivningen ser dem som 

enbart socialt ansvarstagande, men tanken bakom är mer invecklad än så. Genom att företaget 

engagerar sig i ett samarbete med välgörenhetsorganisationen hoppas man att nå vinst, 

merförsäljning, öka lojaliteten hos kunderna och stärka sitt varumärke. Om man inte lyckas 

med detta via kampanjerna är det inget fördelaktigt samarbete för företaget.    

Många företag använder sig av traditionell marknadsföring, men känner av olika anledningar 

att de vill utveckla sig. För oss har det därför varit centralt att vår forskningsfråga jämför 

effekter av marknadsföringssätten. Då CRM är en relativt ny strategi ville vi tydliggöra 

strategin för läsaren genom att ställa traditionell marknadsföring i relation till vad CRM kan 

ge ett företag. Vi anser att CRM är en strategi som alla företag inom detaljhandel samt 

dagligvaruhandel kan använda sig av. Det bör dock framhållas att man inte enbart kan förlita 

sig på CRM i sin marknadsföringsstrategi, utan bör se CRM som ett komplement till 

traditionell marknadsföring.   

Vi har genom studien redogjort för de fördelar och nackdelar som CRM kan innebära för ett 

företag. Genom studien har vi kommit fram till att strategin kan bidra till en hållbar 

utveckling, vilket många företag idag strävar efter.  

En lärdom vi tar med oss till nästa gång är vikten av att planera den empiriska 

undersökningen väl och påbörja den parallellt med den teoretiska delen av rapporten. Då vi 

valde att fokusera på teori till en början, för att sedan planera empirin, valde många företag 

som vi kontaktade att inte medverka i undersökningen då så många studenter redan kontaktat 

dem. Därför anser vi att det är en nyttig erfarenhet att förmedla till vidare studier. Vi vill 

också nämna att vi, genom de val vi gjort för att genomföra studien, är medvetna om de 

begränsningar som därmed finns i den. 

Då vi genom studiens gång har bytt inriktning så har vi fått skjuta på insamlandet kring den 

empiriska delen. Vi har kontaktat flera intressanta företag, både stora och små, men de flesta 

har avböjt att medverka. Vissa företag har inte hunnit svara på våra frågor då de varit 
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upptagna eller då de redan blivit kontaktade av andra studenter. Många företag har svarat oss 

att de inte får lov att svara på de frågor vi ställt till dem, vilket har ställt till det för oss i vår 

planering.  

7.1 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  

Eftersom CRM är ett nytt begrepp inom marknadsföring tror vi att det finns många intressanta 

aspekter att undersöka. Vi tycker det skulle vara intressant att vända på problemet och 

fokusera på välgörenhetsorganisationen istället för företaget. Här skulle man kunna undersöka 

vad det är som gör att organisationerna vill samarbeta med vissa företag? Vad anser 

välgörenhetsorganisationen att de får de ut av samarbetet och vilka krav har de på samarbetet? 

Kan organisationen stärka sitt varumärke genom samarbete med rätt företag? Hur kontrollerar 

de samarbetet så det inte skadar organisationens rykte?   

Genom vår undersökning har vi fått reda på att vissa företag anser att de är de själva som tar 

störst risk genom en CRM kampanj, då det i slutänden är de som står med lager med osäker 

försäljning. Vi anser dock att välgörenhetsorganisationen tar en minst lika stor risk vid ett 

samarbete med ett företag. Välgörenhetsorganisationen väljer att förlita sig på såväl stora 

internationellt erkända aktörer på marknaden, som små enskilda och relativt okända företag. 

De senare är en stor risk för välgörenhetsorganisationerna då man inte vet vad företaget har 

för målsättning med kampanjen samt vad de har för värderingar. Ett exempel på detta är 

GoCoCos samarbete med Rosa Bandet, där Rosa Bandet är en välkänd organisation med mål 

att bidra till bröstcancerforskning, och där GoCoCo är ett litet nystartat företag. Vidare 

forskning kring detta anser vi hade varit intressant.  

Ett intressant forskningsområde som känns aktuellt på dagens marknad är hur företag 

använder sig av CRM som strategi med fokus på miljörelaterade problem. Hur kan man 

uppmärksamma kunden på de miljöproblem som detaljhandeln och dagligvaruhandeln står 

inför? Hur kan man som företag tjäna på att engagera sig i miljöfrågor? 

Slutligen anser vi att en studie kring hur mycket ett företag tjänar på ett samarbete med en 

välgörenhet hade varit intressant. De företagen som vi intervjuat vill inte avslöja hur mycket 

de går med vinst på samarbetet eller har inte mätt sådana siffror, men vi anser att företagen 

måste sitta på sådan information. Det hade också varit intressant att undersöka företagens 

investeringskapital i välgörenhet för att själva tolka den faktiska vinsten i 

välgörenhetskampanjerna. Att gräva djupare i detta anser vi hade varit mycket spännande. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till företag som 

stödjer 

välgörenhetsorganisationer 

Välgörenhet 

Varför har ni valt att arbeta med välgörenhet? 

Är det ett strategiskt val eller ett filantropiskt 

val? 

Hur länge har ert företag bidragit till 

välgörenhet? 

Hur ser valet av välgörenhet ut? Vilka faktorer 

spelar in? Vem kunden är/vad företaget har för 

vision och målsättningar? 

Har ni arbetat med samma typ av välgörenhet, 

eller brukar ni arbeta med olika 

välgörenhetsorganisationer? Brukar ni 

fokusera på långsiktiga eller kortvariga 

samarbeten? Vilka för- och nackdelar finns 

det? 

Fokuserar ni på kända 

välgörenhetsorganisationer eller mindre 

kända?  

Vad tror ni att ert engagemang har fått för 

effekter (abstrakta effekter; varumärke, 

kundlojalitet, konkreta effekter; försäljning, 

merförsäljning)? 

Produkter 

Vilka produkter säljer ni till förmån för 

välgörenhet? Har de någon koppling till 

välgörenheten? 

Bestämde ni vilken produkt ni ville sälja till 

förmån för välgörenhet först, eller bestämde ni 

vilken organisation ni ville samarbeta med 

först? 

Vad anser du att det har för betydelse att 

produkten och den valda välgörenheten 

matchar? 

Kan andra produkter dra nytta av 

välgörenhetsprodukten? (Merförsäljning) 

Anser du att man kan använda alla produkter 

ert företag säljer i en välgörenhetskampanj? 

Kampanj 

Hur länge pågår er välgörenhetskampanj? (Hur 

länge finns produkterna som säljs till förmån 

för välgörenhet till försäljning?) 

Vad gör ni med de produkter som är speciellt 

utformade för en välgörenhetskampanj, om de 

inte blir sålda? (Rea, inkurans?) 

Brukar ni köra kortare eller längre kampanjer? 

Vilka för- och nackdelar anser du att det finns 

det med detta?  

Hur kan ni bevisa för kunden att deras pengar 

går till rätt ändamål? 

Hur enkel och lättförståelig är er kampanj? 

Vem tror du vinner på samarbetet? Ni som 

företag, kunden eller 

välgörenhetsorganisationen? Eller alla? 

Vad brukar ni ha för mål med er kampanj? Hur 

mäts detta? 
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