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Abstract 
 

Title: Cause-related marketing - Beneficial for the brand? A study in how consumers perceive CRM in 

a former criticized industry 

Authors: Sandra Tynander and Vanessa Ekström  

Advisor: Lars Vigerland 

Subject: Bachelor thesis in Business, major in Marketing 15 hp 

Background: Increasing globalization has changed the business environment and also resulted in 

increased awareness of the consumers and demand for higher standards of social responsibility. The 

companies brand strategies has gain in importance in order to strengthen their brands. A part of a 

company's CSR, CRM, cause-related marketing, which is a relatively new marketing strategy and 

created when companies choose to partner with charities and market it. Garment/clothing industry has 

as many others come to be shaped by the effects of globalization, but has also endured heavy criticism 

over the years. This criticism is largely because of the outside world's reaction to the exploitation of 

developing countries. Two companies in this industry; Lindex and H&M, have both embraced the 

formerly strong criticism and decided to take advantage of consumers' demand and requirements in a 

more responsible enterprise, using two different shapes of CRM collaborations. 

Purpose: The purpose of this study is to consider first whether CRM is an appropriate way to pursue 

social responsibility and to strengthen brands, in an earlier criticized industry. Furthermore, the study 

aims to investigate the design of CRM, which thus is most positive for brands in terms of how 

consumers' awareness, perceived quality, brand associations and loyalty, are affected by CRM. 

Method: To answer the purpose of the study, the authors have assumed a triangulation consisting of 

questionnaires and semi-structured interviews. 

Conclusion: The study confirmed that a partnership with a well-known and established partner is most 

favorable in order to successfully build and enhance their brand equity in a criticized industry. This 

created an increased awareness and positive associations with the brand. Lindex had succeeded better 

than H&M when they collaborate with the Pink Ribbon as previously known and H&M collaborates 

with a self-created foundation. Consumers believe that social responsibility involves more than just 

engage in charity, therefore CRM was not alone an appropriate way for brands to create quality or 

loyalty. 

 

Keywords: corporate social responsibility, CSR, cause-related marketing, CRM, brand equity, 

criticized industry, self-created foundation, non-profit organization	  



Sammanfattning 
 

Titel: Cause-related marketing - välgörande för varumärket? En studie i hur konsumenter uppfattar 

CRM i en tidigare kritiserad bransch 

Författare: Sandra Tynander och Vanessa Ekström 

Handledare: Lars Vigerland 

Ämne: Kandidatsuppsats i företagsekonomi, marknadsföring 15 hp 

Bakgrund: Den ökade globaliseringen har förändrat företagsmiljön och även resulterat i att 

konsumenter har fått en ökad medvetenhet och högre krav om socialt ansvar. Detta har ytterligare 

medfört att företag börjat arbeta med varumärkesstrategier på en högre nivå för att stärka sina 

varumärken. En del av ett företags CSR är CRM, Cause-related marketing, som är en relativ ny 

marknadsföringsstrategi och skapas när företag väljer att samarbeta med välgörenhetsorganisationer 

och marknadsför detta. Klädbranschen har som många andra branscher kommit att formas av 

globaliseringens effekter, men har samtidigt fått utstå stark kritik genom åren. Denna kritik är till stor 

del på grund av omvärldens reaktion på exploaterandet av utvecklingsländer. Två företag i denna 

kritiserade bransch är Lindex och H&M som båda har tagit till sig den tidigare starka kritiken och valt 

att utnyttja konsumenters efterfråga och krav på ett mer ansvarstagande företagande, med hjälp av två 

olika utformingar av CRM-samarbeten. 

Syfte: Syftet med studien är att inledningsvis undersöka om CRM är ett lämpligt sätt att bedriva 

socialt ansvar i en tidigare kritiserad bransch för att stärka varumärken. Vidare syftar studien till att 

undersöka vilken utformning av CRM, som således är mest positiv för varumärken i avseende på hur 

konsumenters kännedom, upplevd kvalitet, associationer om varumärket och lojalitet, påverkas av 

CRM. 

Metod: För att besvara studiens syfte har författarna utgått ifrån en metodtriangulering bestående av 

enkätundersökning samt semistrukturerade intervjuer. 

Slutsats: Studien bekräftade att ett samarbete med en välkänd och etablerad partner är mest uppskattat 

för att framgångsrikt bygga upp och förbättra sitt varumärkeskapital i en kritiserad bransch. Detta 

skapade en ökad kännedom och positivare associationer med varumärket. Lindex hade lyckats bättre 

än H&M då de samarbetar med Rosa Bandet som är känd sedan tidigare och H&M samarbetar med en 

egenskapastiftelse. Då konsumenter anser att socialt ansvar innebär mer än att bara bedriva 

välgörenhet, var CRM inte ett lämpligt sätt för varumärken att skapa kvalitet eller lojalitet 

 

Nyckelord: CSR, cause-related marketing, CRM, varumärkeskapital, kritiserad bransch, egenskapad 

stiftelse, välgörenhetsorganisation 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras inledningsvis hur cause-related marketing (CRM) har vuxit fram 

som en marknadsföringsaktivitet utifrån företags sociala ansvar, coporate social 

responsibility (CSR). Tidigare kritik mot klädbranschens presenteras samt exemplifieras två 

företag som mottagit kritik. I problemdiskussionen presenteras hur CRM arbeten kan vara 

lyckade samt lyfter fram problematiken med CRM och kritiserade branscher. Kapitlet 

avslutas med ett formulerande av syftet med studien samt ett antal frågeställningar. 

1.1 Problembakgrund 

Dagens globaliserade värld har på många sätt förändrat företagsmiljön. Idag har företag på 

den svenska marknaden praktiskt taget hela världen som spelplan (Svensktnaringsliv.se, 

2007). Den ökade konkurrensen mellan företag på denna stora spelplan har i sin tur resulterat 

i att företag blivit tvungna att finna nya kreativa sätt och verktyg att utmärka sina varumärken 

på (Fisher-Buttinger & Vallaster, 2010, s.3). Att bygga ett starkt varumärke innebär vidare att 

man som företag skapar en tydlig identitet på marknaden. Globaliseringen har förändrat 

företagsmiljön, men även medfört transparens om samhällsproblem vilket har medfört en 

ökad medvetenhet hos konsumenter. Denna medvetenhet illustreras av att konsumenter idag 

ställer högre krav på företag att ta ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden samt 

att ta miljöansvar i sitt arbete (Svensknaringsliv.se, 2014). För att företag idag ska lyckas att 

skapa förtroende för sina varumärken har denna medvetenhet bland konsumenter även 

medfört att företag arbetar med varumärkesstrategier på en högre nivå för att stärka sina 

varumärken, image och rykte med hjälp av CSR (Fisher-Buttinger & Vallaster, 2010, s.17). I 

detta sociala ansvar, CSR, har företagen tagit ytterligare steg till att även engagera sig i 

välgörenhet och bedriva särskilda kampanjer (Vanhamme et al., 2012). Denna framskridna 

form av CSR kallas cause-related marketing, CRM. 

 

Många branscher har kommit att formas och påverkats av globaliseringens effekter, vilken 

klädbranschen är en av dem (Fairtrade.se, 2013). Denna bransch har särskilt fått utstå stark 

kritik genom åren, till stor del på grund av omvärldens reaktion på exploaterandet av 

utvecklingsländer under 1990-talet (Grafström et al., 2008, s.34).  

Upplysningen om hur multinationella företag exploaterade utvecklingsländer väckte en stor 

debatt kring företags sociala ansvar och konsumenters makt genom deras konsumtionsval. 
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Hennes & Mauritz (H&M) var ett av företagen som hamnade i fokus då de kritiserades och 

anklagades för att utnyttja arbetare och bryta mot mänskliga rättigheter (Grafström et al., 

2008, s.34). Exploaterandet av utvecklingsländer upphörde dock inte på 1990-talet utan 

klädbranschen fick återigen möta kritik under 2000-talet då det uppdagades att Lindex 

samtliga anställda, ca 400 arbetare, i en fabrik i Kambodja drabbades av TBC. Detta var 

troligtvis till följd av en bristfällig arbetsmiljö (Affarsvarlden.se, 2001). H&M hamnade 

återigen i fokus, då det visade sig att de använt sig av Uzbekistanskt bomull till en del av sina 

produkter, då bomull från Uzbekistan är känt för att använda sig av barnarbete vid 

produktionen (Theguardian.com, 2012). 

 

Cause-related marketing, CRM, vilken är en del av ett företags CSR och 

marknadsföringsstrategi innebär att företag väljer att samarbeta med 

välgörenhetsorganisationer och marknadsföra detta (Pracejus & Olsen, 2004). CRM fokuserar 

på en känsloaspekt och genom detta kampanjarbete kan företag samtidigt öka medvetenheten 

om ett samhällsproblem hos konsumenter samtidigt som CRM är ekonomiskt fördelaktigt för 

företaget (Trimble & Rifon, 2006). Denna relativt nyintroducerade marknadsföringsstrategi 

har även bevisats att kunna stärka bilden av ett företag. När produkten eller tjänstens 

välgörenhetsorsak stämmer överens med konsumenternas känsloläge så kommer också 

företagets image att stärkas (Vanehamme et al., 2012). 

 

Termen CRM introducerades av det amerikanska kreditkortsföretaget American Express, 

1983, då de lanserade sin lyckade CRM-kampanj för att renovera Frihetsgudinnan. För varje 

köp som betalades med ett American Express kort, donerade företaget 1 cent. Kampanjen 

resulterade i att kortanvändandet ökade med 28 % bland American Express kunder och det 

samlades in 1,7 miljoner dollar till restaureringen (Demetriou et al., 2010). CRM kan således 

ses som en marknadsföringsstrategi med två mål: att förbättra företagens resultat samt att 

bidra till välgörande ändamål (Varadarajan & Menon, 1988). Ett så kallat “win-win-win” 

samarbete mellan konsument, företag och välgörenhetsorganisation, där företagen ger tillbaka 

till samhället. 

 

Cause-related marketing är den snabbaste växande sponsringskategorin i USA (Koschate-

Fischer, 2012). CRM har dock endast introducerats i större delen av Europa de senaste 

årtiondet (Moosmayer & Fuljahn, 2013). I Sverige är CRM ett relativt nytt fenomen, dock 

antyder det ökade intresset och engagemanget för socialt ansvar att detta arbetssätt ökar. 



3	  
	  

Enligt Svensk insamlingskontroll (2013), skänkte svenska företag totalt 979 miljoner kronor 

till välgörenhetsorganisationer. Detta är en kumulativ ökning med 60 % de två senaste åren. I 

toppen av denna lista av mottagare var organisationer som stödjer cancerforskning och 

organisationer som bekämpar fattigdom. Två av dessa var Cancerfonden och UNICEF 

(Affarsvarlden.se, 2013). H&M och Lindex är två företag i denna bransch som båda två 

arbetar aktivt med CSR. Dessa två företag har även tagit till sig det relativt nya 

marknadsföringsverktyget och arbetar aktivt med CRM-kampanjer. H&M har grundat en 

fristående stiftelse H&M Conscious Foundation som samarbetar med tre olika 

välgörenhetsorganisationer och Lindex är huvudsponsorer och samarbetar med Cancerfonden, 

där de tillsammans med sin CRM-partner framtagit klädkollektioner och kampanjer med 

välgörande ändamål (Hm.se, 2014 ; Lindex.se, 2014). Både H&M och Lindex har alltså tagit 

till sig den tidigare starka kritiken och valt att utnyttja konsumenters efterfråga och krav på ett 

mer ansvarstagande företagande, ett CRM-arbete. 

1.2 Problemdiskussion 

Det ökade trycket med CSR, har resulterat i att fler företag väljer att samarbeta med 

välgörenhetsorganisationer eller grunda egna stiftelser till egenvalda ändamål. CRM har 

bevisats att kunna bidra med att framställa företag som goda samhällsmedborgare och därmed 

även kunna stärka bilden av företaget (William & Endacott, 2004; Vanehamme et al., 2012). 

På 1990-talet ansågs det att flera multinationella företag arbetade oetiskt och deras rykte 

försämrades således. Trots att situationen är förbättrad sen 1990-talets skandaler 

(Fairtradecenter.se, 2013), meddelas det dock fortfarande från media återkommande rapporter 

som antyder på bristande socialt ansvar av företag i utvecklingsländer. Det rapporteras bland 

annat om alltför låga löner och oacceptabla arbetsförhållanden (Dn.se, 2013; Svt.se, 2013). 

CSR, vilket CRM är en del av, har dock lyfts fram som något positivt hos företag i tidigare 

och nuvarande kritiserade branscher (Grafström, 2008, s.37). Många företag förväntas 

dessutom att ta ett stort socialt ansvar på grund av den tidigare kritiken och CRM kan således 

vara ett initialt motiv för företag att återfå förtroende för sitt varumärke i exempelvis 

klädbranschen, som har fått utstå hård kritik. 

Tidigare forskning har påvisat att konsumenter har en positiv syn på CRM (Moosmayer & 

Fuljhahn, 2010) och att valet av välgörenhetsorsak och/eller val av organisation, avgör om 

kampanjen är lyckad eller inte (William & Endacott, 2004; Robinsson et al. 2012). Om 
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företag inom en bransch, som tidigare har fått hård kritik, arbetar med CRM utifrån att 

kampanjen pågår under en längre tid (Van den Brink et al. 2006) och företagen skänker 

pengar (Folse et al. 2014), borde CRM bidra med en positiv effekt på varumärket eftersom 

tidigare forskning tyder på det. Det finns även tidigare forskning som styrker att CRM kan 

skapa lojalitet mellan konsumenter och varumärken. Galan-Ladero et al (2013) menar att 

konsumenter påverkas av CRM i avseende på hur tillfredsställda de blir och därmed påverkas 

lojaliteten till varumärken. Konsumenter som är positivt inställsamma till CRM kommer att 

känna en större tillfredsställelse med varumärket efter att de handlat dess CRM-produkt. Detta 

resulterar i även i att dessa konsumenter kommer förhålla sig lojala till varumärket (Galan-

Ladero et al., 2013).  

 

Det finns dock flera sätt att utforma CRM-kampanjer vilka kan påverka varumärken på olika 

sätt. Konsekvenserna kan både innebära negativa och positiva effekter, att exempelvis imagen 

förstärks eller att bilden av företaget försämras (Vanehamme et al. 2012; William & Endacott, 

2004). Keller och Hoeffler (2002) menar att utformandet av CRM-samarbetet, kan vara 

avgörande för vilka effekter det har på varumärket. Företag kan antingen skapa sin egen 

välgörenhetsorsak(er) eller gå ihop med en välgörenhetsorganisation som redan bedriver 

kampanjer mot specifika ändamål. Dessa initiala val av CRM kan då även påverka bilden av 

varumärket genom att antingen bidra till en förstärkt/försvagad bild av den redan initiala 

uppfattningen eller ge en utökad bild av varumärket. Keller och Hoeffler (2002) påpekar att 

detta sätt att utforma CRM bör undersökas ytterligare. Tidigare forskning har till stor del 

kunnat påvisa positiva effekter av CRM. Det finns dock forskning som tyder på att CRM även 

kan vara negativt för varumärken. Den större delen av forskningen tyder på utifrån en negativ 

aspekt att välgörenhetsorsaken måste passa det vinstdrivande företaget för att det ska 

uppfattas som positivt. William och Endacott (2004) menar att konsumenter blir mer cyniskt 

inställsamma mot företag om deras välgörenhetspartner inte uppfattas som lämplig i deras 

verksamhet och därmed är valet av utformandet av CRM av stor väsentlighet. 

 

En studie som gjordes i Spanien är ett exempel på negativ uppfattning av CRM. Denna studie 

påvisade att konsumenters uppfattning och attityd mot företaget Pepsi förvärrades efter deras 

engagemang i CRM. Detta berodde inledningsvis på att konsumenterna hade en stark oro och 

engagemang för sociala problem och fortsättningsvis ansåg konsumenterna att CRM i detta 

fall var ett merkantilistiskt sätt att utnyttja sociala problem på då det inte upplevdes som 

trovärdigt samarbete utifrån välgörenhetsorsaken, organisationen och företaget (Garcia et al., 
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2003). William och Endacott (2004) menar dock att det är svårt att undersöka och tyda vilka 

välgörenhetsändamål som anses vara lämpliga utifrån ett globalt perspektiv. Det som företag 

dock bör betrakta inledningsvis är att ta ett större socialt ansvar samt ett seriöst ansvar 

eftersom konsumenter kräver det idag. Samt bör företag ha i beaktning att världshändelser 

som katastrofer kan komma att påverka konsumenters uppfattning av vilken 

välgörenhetsorsak som bäst lämpar sig för CRM kampanjer. Oavsett välgörenhetsorsak måste 

dock företaget försäkra sig att den instämmer på dem för att uppfattas positivt av konsumenter 

(William & Endacott, 2004) och således är valet av hur detta samarbete utformas även av 

yttersta vikt. 

 

Med hänsyn till ovanstående resonemang ställer sig författarna frågandes till om företag i en 

kritiserad bransch kan stärka sina varumärken med hjälp av CRM och fortsättningsvis på 

vilket sätt det bör utformas? Tidigare forskning tyder på att det finns starka argument för 

företag att bedriva CRM och författarna vill initialt undersöka om CRM är ett lämpligt sätt att 

bedriva socialt ansvar i en kritiserad bransch. Alternativt belysa om det fortfarande existerar 

skepsis och tvekan som grundar sig i det förflutna. Det är fortsättningsvis intressant att 

undersöka vilken typ av CRM konsumenter ställer sig mest positiv till, för att öka förståelsen 

vilken/vilka kampanjer som kan generera mest positiva effekter på varumärken. Utifrån dessa 

resonemang finner författarna att det är av vikt att undersöka konsumenters kännedom och 

associationer samt hur de uppfattar samarbeten med välgörenhetsorganisationer eller 

egenstiftade organisationer i dess kvalitet med CRM-kampanjer och deras lojalitet mot 

varumärken. Är valet av hur CRM är utformat avgörande eller är all form av välgörenhet 

positiv för varumärken, eller krävs det mer i en kritiserad bransch? 
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1.3 Frågeställning 

Utifrån resonemangen i problembakgrunden och problemdiskussionen har författarna valt att 

fokusera på variablerna kännedom, upplevd kvalitet, associationer och lojalitet för att 

undersöka vilken form av CRM som mest stärker varumärken i en tidigare kritiserad bransch. 

Studien avser således att jämföra konsumenters uppfattning i avseende på företag vilka själva 

har skapat välgörandeändamålet och företag vilka samarbetar med en fristående, etablerad 

välgörenhetsorganisation. Nedanstående frågeställningar kommer att behandlas för att vidare 

utöka förståelse om hur konsumenters uppfattning om CRM kan stärka varumärken i en 

kritiserad bransch. 

 

- Hur bör CRM utformas för att öka kännedom om varumärken? 

- Hur bör CRM utformas för att leda till ökad upplevd kvalitet av varumärken? 

- Vilken utformning av CRM förbättrar eller ger starka associationer med varumärken? 

- Vilken utformning av CRM föranleder till ökad lojalitet av varumärken? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att inledningsvis undersöka om CRM är ett lämpligt sätt att 

bedriva socialt ansvar i en tidigare kritiserad bransch för att stärka varumärken. Vidare syftar 

studien till att undersöka vilken utformning av CRM, som således är mest positiv för 

varumärken i avseende på hur konsumenters kännedom, upplevd kvalitet, associationer om 

varumärket och lojalitet, påverkas av CRM. 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till att undersöka två företag inom en tidigare kritiserad bransch i Sverige 

som bedriver olika CRM som en marknadsföringsstrategi, då detta är en relativ ny 

marknadsföringsstrategi i Sverige, samt att intresset för välgörenhet har ökat i Sverige 

(Moosmayer & Fuljahn, 2013; Affarsvarlden.se, 2013). Valet av bransch kommer vidare att 

avgränsas till klädbranschen då det är en tidigare hårt kritiserad bransch (Grafström et al., 

2008, s.34). Författarna har vidare valt ett mindre samt ett större företag i förhållande till 

varandra (Largestcompanies.se; Va.se, 2014) samt där företagen bedriver CRM i olika 

former. Ett av företagen har en egen stiftad organisation och det andra samarbetar med en 
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välgörenhetsorganisation. Det ena företaget författarna valt att undersöka är H&M och det 

andra är Lindex. 

1.6 Definitioner 

För att undvika eventuell tvetydighet tydliggörs ett par begrepp som återkommer systematiskt 

genom hela studien utifrån författarnas definition. Välgörenhet i denna studie avser den 

ekonomiska hjälp till människor som är i behov eller nöd som samarbetet mellan 

vinstdrivande företag och välgörenhetsorganisationen eller stiftelsen bedriver. Stiftelse i 

denna studie avser samma definition som välgörenhetsorganisation, fortsättningsvis en icke 

vinstdrivande organisation som verkar för välgörande ändamål. Cause-related marketing, 

CRM, avser i denna studie, den marknadsföringsaktivitet där företagen samarbetar med 

välgörenhetsorganisationer och gemensamt bedriver ett välgörenhetsprojekt eller där företag 

själva skapar välgörenhetsändamålet. Kritiserad bransch, en bransch som kritiserats otaliga 

gånger i media för att inte tagit tillräckligt ansvar eller ha bristfälliga förhållanden, både 

mänskliga och miljömässiga. 
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2. Teoretiskt ramverk 
 

I detta kapitel tydliggörs inledningsvis begreppen varumärke och varumärkeskapital. Kapitlet 

avslutas med att lyfta fram det teoretiska ramverket, vilken studien utgår ifrån; Aakers modell 

om varumärkeskapital, Kellers modell om konsumentbaserat varumärkeskapital och teori om 

hur CRM kan skapa varumärkesfördelar som författarna anser vara relevant för studiens 

syfte. Teorierna sammanfattas av författarna i en egen modifierad modell. 

2.1 Val av teorier 

Det finns flera olika teorier och modeller som förklarar vad ett varumärke består av; dess 

tillgångar och kapital. Författarna har valt tre teorier vilka studien kommer att utgå ifrån, för 

att bäst kunna besvara dess syfte. Författarna har valt att utgå ifrån Aakers modell om 

varumärkeskapital (Brand Equity) för att undersöka hur CRM påverkar ett varumärkes olika 

kapital. Fortsättningsvis har författarna valt en teori i vilken varumärkeskapitalet förklaras 

utifrån ett konsumentperspektiv, modellen om konsumentbaserat varumärkeskapital 

(Consumer based brand equity också känd som Brand resonance pyramid) (Kotler & Keller, 

2009, s.284). Denna teori anser författarna att kunna bistå med att förklara hur detta kapital 

kan påverkas av hur konsumenter uppfattar CRM. Avslutningsvis utgår författarna från teorin 

om CRM och dess varumärkesfördelar och slutligen kopplas samtliga studiens teorier 

samman i en modifierad modell. 

2.2 Varumärke och varumärkeskapital 

American Marketing Association beskriver ett varumärke som ett namn, term, design, symbol 

eller ett annat kännetecken som identifierar ett företags produkt eller tjänst som skiljer sig 

distinkt från andra företag (Ama.com, 2014). Ett företags varumärke sammanfattas av de 

värden som omgivningen förknippar företaget med och det som genomsyrar hela 

organisationen, som vidare är företagets ansikte utåt (Mc Goldrick, 2002). De komponenter 

som identifierar och differentierar varumärken kallas varumärkeskapital eller 

varumärkestillgångar (Keller et al., 2012, s.3). Att bygga varumärkeskapital handlar om att nå 

ut till sin målgrupp genom att skapa kännedom och kunskap om varumärket. Allt som är 

varumärkesrelaterat skapar detta kapital, det kan vara initiala val som till exempel; namn, 

URL, loggor, symboler och slogans. Det kan också vara all medföljande marknadsföring och 
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aktiviteter men även andra associationer indirekt kopplade till varumärket genom att koppla 

det till exempelvis en plats, person, känsla eller en sak (Kotler & Keller, 2009, s.285-286). 

Fördelar med varumärkeskapital är bland annat att skapa högre lojalitet, större marginaler 

och/eller mindre känslighet mot konkurrenters marknadsföringsåtgärder (Keller et al., 2012, 

s.3).   

2.2.1 Aakers modell om varumärkeskapital 
Aaker förklarar varumärkeskapital bestående av fem tillgångar som tillhör varumärket; 

kännedom, upplevd kvalitet, associationer, lojalitet och egenutvecklade varumärkestillgångar 

(patent) (Aaker, 1991, s.15). Dessa tillgångar skapar olika värden och fördelar för varumärket 

(Keller et al., 2012, s.3). Författarna har valt att exkludera den femte varumärkestillgången i 

Aakers modell, då denna studie utgår ifrån ett konsumentperspektiv och inte berör juridiska 

aspekter vilket den femte varumärkestillgången gör. 

De fyra tillgångarna som denna studie avser att undersöka och som skapar dess kapital är 

enligt Aaker (1991) följande; kännedom, upplevd kvalitet, associationer och lojalitet. 

Nedanstående presenteras dessa samt hur de kan påverka varumärket på varierande sätt. 

 

Figur 1. 

Bilden visar Aakers modell av varumärkeskapital. 

Författarna har bearbetat och tolkat modellen till svenska, 

för att förenkla förståelsen. Dock har författarna valt att 

exkludera den femte varumärkestillgången, egenutvecklade 

varumärkestillgångar i denna studie. 

 

 

 

Varumärkeskännedom: kännedom om varumärket är en förutsättning för att fortsättningsvis 

kunna bygga upp varumärkeskapital. Utan kännedom kommer konsumenter inte heller 

uppleva några associationer med varumärket (Keller et al. 2012, s.58). Eftersom 

varumärkeskännedom speglar styrkan i varumärket påverkas även konsumentens uppfattning 

och attityd om det (Aaker, 1996). Kännedomen om ett varumärke kan i vissa avseende även 
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vara avgörande i köpbeslut, men även när det kommer till varumärkeslojalitet (Aaker, 1996). 

Kännedomen kan delas in i direkt och indirekt kännedom. Med direkt menas att man känner 

igen varumärket från en lista med andra varumärken och det indirekta när man kan åberopa 

varumärkets namn då man får en kategori att identifiera (Aaker & McLoughlin, 2007, s.174-

175). Det krävs att vid upprepade gånger exponera varumärket för konsumenterna och 

försöka placera varumärket i konsumenternas medvetande för att bygga varumärkeskännedom 

(Keller et al, 2012, s. 60-61). 

Upplevd kvalitet om varumärket: kvalitet är till stor del svårt att mäta helt objektivt menar 

Aaker (1991), då kvalitet är en subjektiv upplevd bedömning utifrån varje konsument. Aaker 

(1991) avser att den upplevda kvaliteten av ett varumärke består av konsumenters uppfattning 

om varumärkets produkt eller tjänst i förhållande till dess syfte, men även i förhållande till 

likvärdiga produkter eller tjänster. Den upplevda kvaliteten kan mätas genom att undersöka 

hur mycket produkten motsvarar dess syfte enligt konsumenten. Kvalitet är en viktig tillgång 

för varumärkeskapital i många avseenden även kärnan för kapitalet (Aaker, 1996). Starka 

varumärken förknippas generellt med hög kvalitet, dock betyder hög kvalitet olika för olika 

produkter eller tjänster (Aaker, 1996). 

Varumärkesassociationer: varumärkesassociationer är förmodligen den tillgång som 

teoretiskt enklast går att tydliggöra. Varumärkesassociationer består av allt som finns i minnet 

och som är länkat till varumärket, det kan exempelvis vara tankar, erfarenheter och känslor 

(Kotler & Keller, 2006, s. 284-285). Associationer med varumärken ger fördelar då de är 

personliga värden och meningsfullheter som konsumenter fäster vid produkten eller servicen 

(Park et al., 1986). Varumärkesassociationer är viktiga eftersom de förser konsumenter med 

en koppling till varumärket som de kan använda för att minnas det (Aaker & McLoughlin, 

2007, s.176). Aaker (1991 s. 64-65) menar även att desto mer exponering konsumenter utsätts 

av varumärket desto mer troligt kommer de få bättre tycken. De som således associeras med 

varumärket leder i slutändan till att konsumenter fattar ett positivt tycke om varumärket. 

Keller et al. (2012 s. 909) menar även att associationer kan ligga till grund för konsumenters 

köpbeslut, skapa en positiv attityd mot varumärket och differentieras produkter från andra. 

Varumärkeslojalitet: enligt Aaker (1991), är lojaliteten kärnan i varumärkeskapitalet vilket är 

det man slutligen vill uppnå. Denna tillgång kräver dock att konsumenter har erfarenhet av 

produkten eller tjänsten då lojalitet är ett resultat av de tre andra tillgångarna i 
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varumärkeskapitalet. Aaker (1996) hävdar vidare att mäta konsumenters tillfredsställelse kan 

vara en indikator på om det råder hög lojalitet. 

2.2.2 Konsumentbaserat varumärkeskapital 
Konsumentbaserat varumärkeskapital utgår ifrån ett konsumentperspektiv och därför 

fokuserar denna modell på att förstå och förklara behov och viljor som konsumenter har. 

Makten hos ett varumärke ligger hos konsumenten och vad denna tycker om varumärket. Ett 

varumärkes styrka ligger alltså i vad konsumenter har lärt sig, känt, sett och hört om 

varumärket genom sina erfarenheter (Keller et al., 2012, s.56). Konsumentbaserat 

varumärkeskapital inträffar då konsumenten har en hög kännedom om varumärket och 

samtidigt innehar starka, unika och favoriserande associationer till det (Keller et al., 2012, 

s.60, 65). Keller (1993) förklarar varumärkeskapital som de utmärkande effekterna på 

konsumenters varumärkeskännedom och respons utifrån företagets marknadsföring som 

vidare presenteras utförligare i modellen om konsumentbaserat varumärkeskapital. 

Denna teoretiska modell består precis som Aakers modell också av ett antal olika byggstenar. 

Den är formad som en pyramid (se figur 2) där man ser varumärkeskapitalet utformat med 

konsumenter i åtanke. Toppen av pyramiden och slutpunkten är att skapa lojalitet mellan 

konsumenterna och varumärket, genom att förvandla varumärkesrespons till ett förhållande. 

För att nå hit måste dock alla de andra byggstenarna vara på plats. På vänster sida av 

pyramiden ser man det utifrån en rationell synvinkel medan den högra sidan är utifrån en 

känslosam/emotionell vinkel (Kotler & Keller, 2009, s.284-285). Det känslosamma 

perspektivet (högra sidan) kan kopplas ihop med CRM då konsumenterna mår och känner sig 

bättre inombords då de gör något bra för andra. Kan företaget även skapa en strategisk 

voluntarism via sitt CRM, det vill säga om de kan engagera konsumenter i deras varumärke 

som ambassadörer, kan detta skapa en lojalitet till varumärket (Keller et al., 2012, s.609-610). 

Denna voluntarism syftar med andra ord på den kundlojalitet konsumenterna skapar och lojala 

kunder kommer mer troligt att sprida ”word-of-mouth”-referenser till andra (Ranaweera & 

Prabhu, 2003).  

Det konsumentbaserade varumärkeskapitalet omvandlar de fyra byggstenarna från Aakers 

modell och utökar med två till i pyramiden. Pyramiden består av;  identitet/kännedom 

(salience), prestation (performance), bild av företaget (imagery), bedömning/åsikter 

(judgements), känslor (feelings) och eftereffekter/lojalitet (resonance). 
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- Identitet/kännedom handlar om hur ofta konsumenterna kommer att tänka på varumärket. 

- Prestation är varumärkets prestanda, hur väl det möter konsumenternas funktionella behov. 

- Bild av företaget är varumärkets image, hur väl det möter konsumenternas psykologiska och 

sociala behov. 

-Bedömning/åsikter är varumärkets bedömning, konsumenters egna åsikter och utvärderingar. 

- Känslor är konsumenters uppfyllda känslor och reaktioner på varumärket. 

- Eftereffekter/lojalitet tittar på själva förhållandet mellan konsumenter och varumärket och 

tittar på till vilken grad de är synkade (Kotler & Keller, 2009, s.284-285).  (Figur 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Bilden visar den konsumentbaserade varumärkeskapitalmodellen som tolkats av författarna till svenska. 

2.3 Cause-related marketing och varumärkesfördelar 

De två tidigare introducerade teorierna om varumärkeskapital förklarar varumärkes 

uppbyggande utifrån ett allmänt perspektiv och ett konsumentperspektiv. Vidare finns det 

teorier att CRM även har fördelar för varumärket och kan vara positivt för dess kapital.  

Keller et al., (2012) menar att utifrån en välutformad och komponerad CRM-kampanj 

möjliggörs och kan det skapas direkta fördelar för varumärkeskapitalet. Keller & Hoeffler 

(2002) tydliggör för sex olika sätt hur CRM eventuellt kan påverka varumärken beroende på 

hur de är utformade. 
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Skapa kännedom om varumärket. Denna effekt på varumärket avser konsumenters förmåga 

att känna igen, komma ihåg och urskilja varumärket från andra märken tack vare CRM 

(Keller & Hoeffler, 2002). Det finns två väsentliga avseende på att mäta kännedom med CRM 

enligt Keller & Hoeffler; igenkänning och minne av varumärket. I samband med en CRM-

kampanj exponeras även företagens varumärken, vilket kan resultera i en ökad kännedom 

(Keller et al., 2012, s. 609). Definitionen av kännedom utgår ifrån den tidigare presenterade 

definitionen i Aakers modell om varumärkeskapital. 

Skapa varumärkesförtroende. Keller & Aaker (1992) beskriver varumärkesförtroende utifrån 

tre kategorier; expertis (varumärket upplevs som kompetent och kreativ), trovärdig 

(varumärket upplevs som pålitligt med kunden i åtanke) och attraktiv (varumärket uppfattas 

som inspirerande och tilltalande). Konsumenter kan uppleva att varumärken som arbetar med 

CRM bryr sig mer om konsumenter än företag som inte engagerar sig i välgörenhet (Keller et 

al., 2012, s.610). Att skapa förtroende med CRM blir i ett avseende att man satsar på 

kvaliteten. Lever CRM-kampanjer upp till dess syfte kommer konsumenter även uppleva 

varumärket som trovärdigare. Författarna avser därför med att skapa varumärkesförtroende 

som att bistå med en bättre upplevd kvalitet av varumärket, vilket utgår ifrån definitionen om 

kvalitet utifrån Aakers modell. 

Förstärka bilden av varumärket. För att CRM ska vara lyckat är inte kännedom tillräckligt, 

utan det bör även skapas en meningsfullhet med det (Keller & Hoeffler, 2002). CRM erbjuder 

många kreativa sätt att differentiera sitt varumärke. Att förstärka bilden av varumärket med 

CRM innebär att man skapar unika associationer med det (Keller et al., 2012, s.609). Det 

finns två typer av abstrakt relaterade associationer som konsumenter kan ha till ett varumärke 

genom CRM; konsumenter kan uppleva att användningen av varumärket skapar en bild av 

dem som goda samt kan CRM skapa en bild av företaget bakom varumärket upplevs som 

genuint. Detta resulterar i en förstärkt bild av varumärket (Keller & Hoeffler, 2002). 

Definitionen av associationer utgår ifrån den tidigare presenterade definitionen i Aakers 

modell om varumärkeskapital som författarna fortsättningsvis kommer att behandla i studien. 

Framkalla varumärkeskänslor. Det finns två kategorier av varumärkeskänslor som är 

applicerbara på CRM; social acceptans och självrespekt (Keller et al, 2012, s.610). Med andra 

ord kan CRM hjälpa konsumenter att förbättra sin självbild då de vet att de bidrar till 

någonting bra. Att framkalla varumärkeskänslor framkallas av starka positiva associationer 



14	  
	  

med varumärket. Författarna anser att denna effekt av CRM tillfaller definitionen av 

associationer utifrån Aakers modell. 

Framkalla varumärkesengagemang. Genom CRM kan det skapas en lojalitet mellan 

konsumenten och varumärket så de vidare förespråkar varumärket för andra (Keller et al., 

2012, s. 610). Detta kan anses som att nå högst upp i pyramiden av konsumentbaserat 

varumärkeskapital och författarna definierar denna effekt av CRM som ett varumärkeskapitals 

lojalitetstillgång. 

Skapa varumärkesgemenskap. Ett bra val av välgörenhetsorsak hos varumärket kan skapa 

möjligheter för konsumenter av dessa att dela upplevelser och länka samman människor 

(Keller et al., 2012, s.610). Keller & Hoeffler (2002) menar att de fördomar och känslor 

konsumenter får med varumärket genom CRM kan skapa en slags gemenskap. Författarna har 

valt att inte studera denna del av teorin som effekt av CRM då studien huvudsakligen utgår 

ifrån de fyra tillgångarna i Aakers modell i den konsumentbaserade 

varumärkeskapitalmodellen. 

2.4 Sammanfattning av teorierna 

Författarna finner samtliga tre teorier vara väsentliga för studiens syfte då de belyser viktiga 

aspekter i varumärkeskapital och uppbyggnad av detta. Vidare anser författarna att dessa tre 

teorier kan bistå med att förklara de olika delarna i studiens syfte och fortsättningsvis 

presenteras hur författarna valt att tolka dessa i en sammanfattad struktur. Författarna har 

inledningsvis utgått ifrån att definiera varumärkeskapital utifrån Aakers modell. Utifrån denna 

teori anser författarna att mer ingående kunna förklara den konsumentbaserade teorin för att 

slutligen kunna förklara CRMs effekter på varumärken och vilka fördelar det kan medföra 

(Kellers & Hoefflers, 2002). Genom att slå ihop dessa tre teorier har författarna skapat sin 

egen modifikation som de sedan använt sig av vid analysen av resultatet. 

Då författarna tolkat och bearbetat dessa teorier har de belyst likheter och skillnader i 

modellerna för att skapa en övergripande modifikation av dem. Det understa lagret i den 

konsumentbaserade varumärkesmodellen; identitet/kännedom, kan liknas vid Aakers variabel 

kännedom, enligt författarna. Denna del av pyramiden visar på att företagen måste skapa en 

varumärkesidentitet för att konsumenten ska känna igen varumäket. De två delarna i 

pyramiden ovanför till vänster består av två block; prestation och bedömning/åsikter. Dessa 

kan sammanfattas med det rationella och således Aakers variabel upplevd kvalitets block. På 
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höger sida av den modifierade pyramiden finns det fortsättningsvis två block; bild av 

företaget och känslor. Denna del avser känslorna och definitionen av Aakers 

associationskapital. Toppen av pyramiden är den viktigaste men samtidigt den svåraste biten 

att uppnå; eftereffekter/lojalitet och som endast kan uppnås om de andra bitarna är på plats. 

Detta är den relation som skapas med konsumenterna, med andra ord definitionen av Aakers 

lojalitetskapital. 

Utifrån den modifierade teoretiska modellen har författarna även tolkat hur och var i denna 

pyramid CRM kan skapa varumärkesfördelar (se fig 3). Den egna modifikation av modellerna 

är avsedd för att tydligare belysa vilka effekter CRM har på varumärken, för att 

fortsättningsvis kunna undersöka studiens syfte, vilken form av CRM som har mest 

varumärkesfördelar. 

 

Figur 3. På bilden ser man författarnas egen modifikation av de tre tidigare nämnda modellerna 
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3. Metod 
 

I metodkapitlet redogör författarna initialt för det val av metodtriangulering som studiens 

datainsamling utgår ifrån. Fortsättningsvis redogörs den kvantitativa studien och 

utformningen av enkäten i surveyndersökningen samt presenteras studiens urval och 

population. Vidare presenteras det val av kvalitativ studie och dess tillvägagångssätt. Kapitlet 

avslutas med metodkritik samt ett behandlande av studiens etiska principer. 

3.1 Metodtriangulering 

En metodtriangulering avser en kombination av kvantitativ samt kvalitativ data, vilket innebär 

att man använder ett kvalitativt synsätt för att bekräfta kvantitativa resultat eller tvärtom 

(Bryman & Bell, 2010, s. 310). Denna studie är en deskriptiv studie med en deduktiv ansats. 

Studien utgår inledningsvis ifrån kvantitativ data i form av en tvärsnittsdesign. Det kvalitativa 

data kommer fortsättningsvis att samlas in genom semistrukturerade intervjuer som baserats 

på de resultat författarna genererat ifrån studiens tvärsnittsdesign. Den deduktiva ansatsen 

tydliggörs i författarnas initiala frågeställningar som utgår från teorier om varumärkeskapital. 

Författarna anser att valet av metodtriangulering är bäst lämpad för denna studie. Keller et al., 

(2012) menar att kvantitativa och kvalitativa metoder kan undersöka hur de olika delarna i 

varumärkeskapitalet påverkas av marknadsföringsstrategier olika bra. Kvantitativa studier kan 

bistå med att förklara bredden i kännedom om varumärken. De kan även mäta unikhet och 

styrkan i ett varumärke, genom att mäta konsumenters associationer (Keller et al., 2012, 

s.516). Den kvantitativa studien kommer därför kunna bistå med att undersöka kännedomen 

och associationerna med CRM-kampanjer och dess påverkan på varumärkeskapital. 

Fortsättningsvis är kvalitativa studier bäst lämpade i avseende att identifiera samt djupare 

förklara associationer konsumenter har med varumärket. Kvalitativa studier möjliggör även 

för att få djupare insikt i hur konsumenter uppfattar varumärken som konsekvens av 

marknadsföringen (Keller et al., 2012, s.516). Dessutom bistår kvalitativa studier med att 

förklara fenomen som kräver förståelse genom sammanhang (Eliasson, 2006, s.27-28). 

Således kan författarna undersöka de mer omätbara variablerna i studien, hur konsumenter 

uppfattar kvalitet med CRM samt om det kan medföra lojalitet till varumärket. Författarna 

kan även i denna studie få en djupare inblick i hur konsumenter uppfattar CRM-kampanjer 

och hur associationer av dem påverkar varumärken i tidigare kritiserade branscher genom den 
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kvalitativa undersökningen. Författarna finner således att en metodtriangulering är nödvändig 

för att djupgående kunna förklara CRM-kampanjers inverkan på varumärken. 

3.3 Population 

Populationen i denna studie avser konsumenter av kläder, som är födda år 1996 och tidigare. 

Författarna motiverar val av population med att man vid 18 års ålder, född år 1996, har åtagit 

full ekonomisk kontroll över sina tillgångar.  

3.1.1 Kvantitativ studie - enkätundersökning 
 

Studiens initiala primärdata består av kvantitativ data i form av en tvärsnittsdesign, en 

surveyundersökning. En tvärsnittsdesign innebär att man samlar in data utifrån mer än ett fall 

vid en viss tidpunkt för att komma fram till data som har koppling till minst två variabler för 

att kunna illustrera en relation (Bryman & Bell, 2010, s.65). Val av denna studiedesign 

motiveras med att studien avser att jämföra två olika CRM-kampanjer i en tidigare kritiserad 

bransch och illustrera hur konsumenters uppfattning av CRM påverkar varumärken. En 

tvärsnittsdesign finner således författarna vara bra lämpad för att finna variablerna i hur 

konsumenter uppfattar CRM och variabler som således kan stärka varumärken.  

 

Sekundärdata i studien består av tidigare forskning, litteratur, företagshemsidor, samt teorier 

inom CRM och varumärkestillgångar som har analyserats. Surveyundersökningen, 

enkätundersökning, som val av undersökningsdesign motiveras inledningsvis med att enkäter 

är snabbare att administrera samt att enkäter inte medför intervjuareffekt (Bryman & Bell, 

2010, s.162). Då enkäterna ser likadana ut till varje respondent, exkluderas risken med 

variation i formuleringen av frågor och replikerbarheten stärks (Bryman & Bell, 2010, s.67). 

 

Enkäten bestod initialt av en bakgrundsvariabel som var ålder, även benämnd som 

bakgrundsfråga eller demografisk uppgift (Trost, 2001, s.20). Denna fråga ställdes främst för 

att undersöka om respondenten uppfyllde studiens urvalskrav på att vara i en ålder där denne 

har full ekonomisk frihet. Om kriteriet inte uppfylldes blev det ett bortfall.  

En annan bakgrundsvariabel i enkäten var frågan om respondentens kön. Huvudvariablerna i 

enkäten utgick ifrån de teoretiska aspekterna i varumärkeskapital. Dessa var frågorna som 

såldes behandlade kännedom (fråga 3, 4, 9 och 10), upplevd kvalitet (fråga 13), associationer 

(fråga 8, 14, 15 och 16), samt lojalitet (fråga 11) med CRM (Bilaga 1 & 2). Frågorna 5, 6 och 
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fråga 7 var avsedda för att undersöka respondenternas uppfattning om socialt ansvar och deras 

inställning till välgörenhet utifrån den aspekten. 

 

Då enkäten tilldelades respondenterna så tilldelades de även ett informationsblad, där arbetet 

introducerades och syftet förklarades lite grundläggande för att ge en inblick och förståelse 

(Bilaga 3). Enkäten innehöll totalt 15 frågor och deras utformning bestod av variabler på 

nominal- och ordinalnivå samt av ett par öppna frågor. Enkäten var fortsättningsvis uppdelad i 

två delar. En del av enkäten berörde frågor om konsumenters generella uppfattning om den 

kritiserade branschen, välgörenhet och klädföretag. Den andra delen bestod av frågor som 

inriktade sig på studieobjekten, varumärkena och deras CRM-kampanjer, således berörde 

denna del huvudvariablerna. Dessa två delar av enkäten avdelades med en kort överskrift, för 

att frågorna skulle tolkas i de sammanhang de ställdes och inte påverkas alltför mycket av de 

frågorna på föregående del (Trost, 2001, s.90). Att författarna valde att skilja på 

studieobjekten, dvs. avsätta hälften av enkäterna till Lindex och hälften till H&M, var för att 

minska eventuell påverkan på konsumenterna. 

 

Resultatet av denna kvantitativa undersökning har sammanställts och presenterats i 

resultatavsnittet. Analysen av resultatet är tillhandahållen i det avslutande kapitlet i studien, 

samt har denna kvantitativa datainsamling varit underlag för den kvalitativa datainsamling 

som presenteras i nedanstående avsnitt. 

3.2.1 Urval i enkätundersökning 
 

Den kvantitativa datainsamlingens urvalsram baserades på ett icke sannolikhetsurval i form 

av ett icke-slumpmässigt urval, närmare bestämt ett bekvämlighetsurval (Trost, 2001, s.29). 

Ett bekvämlighetsurval består av respondenter som för tillfället finns tillgängliga för 

forskaren vid sampelplatsen (Bryman & Bell, 2010, s.124-126). Denna studies urval 

begränsades till de 120 respondenter som fanns tillgängliga vid Gallerian i Stockholm vid två 

olika tillfällen för att få en större spridning i respondenter. Urvalet begränsades till totalt 240 

respondenter som fanns tillgängliga i Gallerian vid en fredagsförmiddag respektive en 

fredagseftermiddag. Författarna motiverar valet av två tillfällen för datainsamling med att de 

anser att det finns olika människor i city på olika klockslag. Förmiddagen tenderar till att 

bestå av studenter, pensionärer, arbetslösa och exempelvis mammalediga. Eftermiddagen kan 

bestå av en större spridning av respondenter då människor har slutat arbetet.  
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Gallerian som var sampelplatsen för datainsamlingen ansåg författarna vara lämplig då både 

H&M och Lindex butiker finns placerade där och författarna kunde därför potentiellt nå ut till 

eventuella konsumenter. Samt motiverades platsen för datainsamlingen, med att författarna 

antar få en större variation av respondenter sätt till ålder, kön och livssituation, då en stor 

variation av konsumenter blandas i en galleria. Urvalet begränsades till enbart en plats för att 

minska risken för bias och därmed låg validitet. Författarna ville även exkludera icke-

svensktalande respondenter på grund av att frågorna i enkäten var formulerade på svenska. 

3.2.1 Genomförandet av enkätundersökningen och bortfallsanalys 
 

När enkätundersökningen genomfördes valde författarna avsiktligen att tillfråga respondenter 

som inte såg nämnvärt stressade ut. Detta val gjordes dels för att minska risken av högre 

internt bortfall då respondenten eventuellt inte skulle slutföra enkäten eller missar att svara på 

alla frågor, men även för att minska risken av att respondenterna skulle vara påverkade av 

yttre faktorer som exempelvis stress för att få så ärliga svar som möjligt. Att författarna valde 

aktivt att förminska stressvariabeln var för att inte minska reliabiliteten, dock kan detta leda 

till en viss snedvridenhet. Författarna delade ut enkäterna för hand, vid två tillfällen i 

Gallerian i Stockholm, en fredagsförmiddag respektive en fredagseftermiddag. Denna 

personliga angreppsätt att dela ut enkäter, valde författarna för att minska det externa 

bortfallet, då det krävs ett stort engagemang från respondenterna att skicka tillbaka post-

enkäter samt att det tar tid (Bryman & Bell, 2010, s.64-65). Författarna var noga med att 

förklara för respondenterna att enkäten ej hade ett kommersiellt syfte utan var kopplad till en 

akademisk institution för att minska det externa bortfallet och detta stod även med i infobladet 

som delades ut med enkäten (Bilaga 3). Författarna försökte även att se till att enkäten inte 

såg komplicerad ut, utan utarbetade en enkel, översiktlig och professionell layout för att öka 

tillförlitligheten (Bryman & Bell, 2010, s.168). För att även förtydliga syftet med enkäten 

fanns det ett introduktionsbrev i enkäten början (Bilaga 3). I detta förklarades syftet med 

studien, hur respondenterna hade valts ut, att svaren behandlas konfidentiellt samt varför det 

var viktigt att besvara enkäten (Bryman & Bell, 2010, s.165). Författarna närvarade hela tiden 

vid sampelplatsen till dess att alla enkäter var insamlade, ifall någon av respondenterna skulle 

ha några eventuella frågor. Då författarna valde att använda sig av två liknande enkäter, en 

som behandlade varumärket H&M respektive en som behandlade Lindex skiljde sig de båda 

enkäternas frågor som berörde de specifika varumärkena och kampanjerna något från 

varandra (Bilaga 1 & 2). 
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Surveyundersökningen fick ett totalt internt bortfall på 26 respondenter. Detta bortfall bestod 

till mestadels av att respondenterna inte fyllt i hela enkäterna, totalt 23 stycken. Bortfallet 

bestod dessutom av 3 respondenter som inte ingick i studiens urvalsram som således var för 

unga för att delta. Studiens urval baserades avslutningsvis på totalt 214 respondenter. 

Svarsfrekvens på H&Ms enkät var totalt 102 respondenter och Lindex enkäten hade en totalt 

svarsfrekvens på 112 respondenter. Författarna valde att inte behandla det externa bortfallet i 

denna studie, dock är de medvetna om att studien kan ha en snedvriden effekt med tanke på 

att författarna medvetet eller omedvetet tagit kontakt med de som verkade troligare att svara 

än andra.  

3.3. Kvalitativ datainsamling- semistrukturerade intervjuer 

Studiens kvalitativa data baserades på semistrukturerade intervjuer då författarna utgick ifrån 

ett specifikt tema som skulle undersökas (Bryman & Bell, 2010, s.363). Författarnas 

intervjuguide grundades inledningsvis på frågorna och resultatet ifrån studiens kvantitativa 

datainsamling (Bilaga 4). Kvalitativa studier anses vara bäst lämpade för att komma åt 

sammanhang som kräver förståelse (Eliasson, 2006, s. 21).  

Författarna ville vidare använda ett kvalitativt synsätt för att bekräfta det kvantitativa 

resultatet samt få en djupare förståelse av de variabler som var svåra att undersöka 

kvantitativt; kvalitet och lojalitet. Författarna ansåg fortsättningsvis att de semistrukturerade 

intervjuerna var betydelsefulla för studien i avseende på tydliggörandet och möjligheten att 

lyfta fram de variabler författarna antar kunna påverka varumärken genom CRM. De variabler 

som var intervjuernas utgångspunkt var i huvudsak de variabler som bekräftats vara mest 

intressanta i den kvantitativa studien, men även de variabler som den kvantitativa studien inte 

kunna förklara i avseende på CRM och dess påverkan på varumärken. 

3.3.1 Val av informanter i intervjuerna 
 

De semistrukturerade intervjuerna bestod av totalt sex stycken informanter som valdes ut 

genom ett grundläggande aktivt eller icke aktivt engagemang i välgörenhet. Informanterna har 

hållits anonyma i studien enligt Vetenskapsrådets etiska principer, för att dels inte förknippa 

informanternas svar med den välgörenhetsorganisation de är aktiva inom. Samt har även 

informanter valts ut, vilka inte har någon koppling till de välgörenhetsorganisationer som är 

studiens studieobjekt, för att få så objektiva svar som är möjligt. 
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Informanterna bestod till hälften av personer som är engagerade i välgörenhet och sociala 

frågor och hälften som fortfarande har ett intresse i välgörenhet men inte är aktivt engagerade. 

Detta för att få urvalet så representativt som möjligt i förhållande till det kvantitativa urvalet, 

men också för att fånga upp informanter som är insatta. Författarna hade initialt två 

grundläggande frågor för kategoriseringen; Skänker du pengar regelbundet till välgörenhet? 

och Är du aktivt engagerad i en välgörenhetsorganisation? Författarna valde att få en 

spridning i informanter i olika åldrar och kön då studien inte är avsedd att undersöka eller 

representera en specifik åldersgrupp eller kön. För att förhålla sig till den kvantitativa 

undersökningens urvalsram valdes personer ut som var över 18 år, då författarna anser att de 

har åtagit full ekonomisk kontroll. 

3.3.2 Genomförande av intervjuerna 
 

Intervjuerna skedde personligen och inte via telefon för att säkerhetsställa att den personen 

som valdes ut för intervjun också var den personen som intervjuades (Bryman & Bell, 2010, 

s.140-141). De informanter som inte kunde medverka personligen intervjuades via Skype så 

att författarna även då kunde säkerhetsställa sig att personen ifråga var rätt. I denna studie 

skedde två av intervjuerna via Skype. För att inte missa viktiga formuleringar och minska 

felcitat valde författarna, med godkännande av informanterna, att spela in intervjuerna. Vid 

genomförandet av intervjuerna valdes platsen med omsorg och författarna såg till att det var 

en lugn och avskild plats för inte påverka kvaliteten av inspelningen men även för att 

minimera informantens risk att distraheras eller bli stressad. Vid intervjutillfällena var 

författarna även noga med att förhålla sig professionella, hålla sig till intervjuformuläret och 

låta informanten att prata till punkt. Den relativt höga grad av strukturering av 

intervjufrågorna och arbetandet av frågorna för att bli så entydiga som möjligt var delvis för 

att minska intervjuarens inflytande på intervjun, men också för att inte påverka informanten 

mer än nödvändigt (Olsson & Sörensen, 2007, s.80). Intervjufrågorna var även formulerade 

utifrån studiens inledande frågeställningar, samt utifrån de resultat den kvantitativa 

undersökningen bistod med. Det fanns dock även utrymme för eventuella uppföljningsfrågor 

för att vidare fördjupa sig i informanternas svar (Bryman & Bell, 2010, s.377). Frågorna i sin 

tur var i en logisk ordning där de enklare frågorna och bakgrundsvariablerna var inledande för 

att sedan gå in i de mer svårare och krävande frågorna. Författarna var också noga med att 

undvika ledande frågor för att lämna utrymme åt informanterna att svara så fritt som möjligt 

(Olsson & Sörensen, 2007, s.90-93). 
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3.3.3 Bearbetning av intervjuerna 
 

Genom att bearbeta det transkriberade data från intervjuerna försökte författarna att identifiera 

återkommande och/eller relevanta uppfattningar och beskrivningar. I intervjuer är det viktigt 

att vara medveten om att ordval, pauser, meningsuppbyggnader och skiljetecken kan vid 

oförsiktighet bidra till alternativa tolkningar (Kvale & Brinkmann, 2009, s.200-201).  För att 

textmassan skulle bli hanterbar valde författarna att bearbeta den och kategorisera data genom 

en metod som heter meningskoncentrering, detta ger också en bättre överblick (Olsson & 

Sörensen, 2007, s.97-99). 

 

När intervjuerna var avklarade och all transkribering var utförd fick de informanter som 

önskade läsa igenom data göra det, så att inga missförstånd skett innan författarna 

sammanställde resultatet. Författarna var noga med att förklara att intervjuerna skulle ske 

enligt Vetenskapsrådets etiska principer och alltså behandlas konfidentiellt innan intervjuerna 

påbörjades. Detta är en trolig anledning till varför endast en av de tillfrågade informanterna 

valde att läsa igenom transkriberingen och innebar inget problem för författarna. 

3.4 Val av studieobjekt - två olika utformningar av CRM-samarbeten i 

klädbranschen 

I klädindustrin i Sverige bedriver H&M respektive Lindex CRM genom två helt olika 

utformningar. Lindex samarbetar med en självständig välgörenhetsorganisation och H&M har 

grundat en egen. Författarna har valt att koncentrera sig på två företag inom samma bransch, 

klädbranschen, eftersom denna bransch tidigare har varit kritiserad (Grafström et al., 2008, s. 

37). Författarna har vidare valt ett mindre samt ett större företag i förhållande till varandra på 

marknaden för att se om det innebär någon markant skillnad i utfallet. Det ena företaget 

författarna valt att undersöka är H&M och det andra är Lindex som båda är ursprungligen 

svenska företag (H&m.se, 2014 ; Lindex.com, 2014).  

3.4.1 H&M och  den egen stiftade H&M Conscious Foundation 
 

H&M är ett globalt klädesföretag med tusentals anställda. H&Ms CSR plan för en mer hållbar 

framtid inom mode lanserade 2007 och H&M tog sitt första steg mot en långvarig CRM-

strategi, genom att skapa deras hållbarhetsprogram H&M Conscious. I detta program 

samverkar H&M med H&M Counscious Foundation som är en icke vinstdrivande egenstiftad 
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stiftelse som i sin tur samarbetar med tre stycken välgörenhetsorganisationer; UNICEF, 

WaterAid och Care (About.hm.com, 2014, a). Initiativet till Conscious Foundation är enligt 

H&M själva ett steg för att skapa en positiv förändring för människor och samhällen i 

utvecklingsländer och ett komplement till deras hållbarhetsprogram. Deras bidrag med detta 

engagemang är bättre material, bland annat ekologisk bomull och fullständig kontroll på 

arbetsförhållanden (About.hm.com, 2014 b). 

H&M Conscious är det sammanfattade namnet för hela H&Ms hållbarhetsprogram. I detta 

program har företaget stiftat sju åtaganden. Alla dessa åtaganden innebär även särskilda 

aktiviteter, Conscious Actions som H&M kallar dem; “erbjuda mode för medvetna kunder” -

H&M vill genom detta öka medvetenheten hos konsumenterna med upplysa hur man 

miljösmart kan hantera kläder. “Välja och belöna ansvarsfulla partners” - H&M försöker 

belysa deras medvetenhet i val av leverantörer som påstås vara miljömedvetna. “Vara etiska”- 

H&Ms mål för att jobba för mänskliga rättigheter och mot korruption. “Vara klimatsmarta” - 

Företagets målsättning och krav i klimatfrågan. ”Reducera, återanvänd och återvinn” – H&Ms 

arbete med att återvinna material och dess verksamhet med att återvinna kläder som ska 

lämnas in. ”Använda naturtillgångar på ett ansvarsfullt sätt” – Företagets arbete för att 

förbättra hanteringen av material i användningen av kläder. Den sista punkten i H&Ms sju 

åtaganden är att ”Stärka samhällen” (About.hm.com, 2014, c). År 2013 genomförde H&M en 

global online omröstning där de involverade sina kunder och personal om de fokus områden 

deras stiftelse skulle inrikta sig på. Alla problem som det röstades om kom från FNs 

“Millenium Development Goals”, där en grupp experter valde ut några av de viktigaste 

frågorna. De tre fokusområdena som röstades fram var; rent vatten, utbildning och att stärka 

kvinnor (About.hm.com, 2014 e). Ett av H&M Conscious konkreta välgörenhetsprojekt 2013 

var samarbetet mellan H&M och UNICEF “All for Children”- kampanjen, ett initiativ som 

kämpar för barns rättigheter till utbildning och skydd i oroliga områden, främst södra Indien 

och Bangladesh. För var tionde såld presentkort bistod H&M med vatten till en familj i 

Bangladesh och totalt bidrog kampanjen med att 193 000 människor fick rent dricksvatten. 

Utöver denna specifika kampanj bistod Conscious med att 3 555 687 plagg donerades och 180 

miljoner kronor skänktes genom stiftelsen till de tre välgörenhetsorganisationerna som de 

samarbetar med (About.hm.com, g). 

 

H&Ms aktiva arbete med hållbart mode illustreras i deras ”Conscious Collection”, där all 

framställningen av kläder består av ekologisk bomull. Försäljningen av denna kollektion 
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bistår med att kunna leva upp till alla sina sju åtaganden om hållbarhet. H&M Conscious är 

således mer än bara välgörenhet direkt till deras tre samarbetsorganisationer och deras 

stiftelse. Arbetet med kampanjen verkar också för att stärka deras övriga sex åtaganden. 

 

H&M har utöver sina egen designade kollektioner säsongsvis samarbetat med välkända 

designers. En av de senaste ut i raden var Alber Elbaz som är huvuddesignern för Lanvin. 

Alber designade en särskild tygpåse där 30 % av intäkterna gick till “All for Children”-arbetet 

(About.hm.com, 2014 f). 

3.4.2 Lindex och samarbetet med den etablerade välgörenhetsorganisationen 
Cancerfonden och deras Rosa Bandet kampanj 
 

Lindex är en av norra Europas ledande modekedjor och startade 1954 i Alingsås. Lindex 

består idag av över 470 butiker på 16 marknader (Lindex.com, 2014 a). Klädföretaget har 

precis som H&M en särskild plan för socialt ansvar som de presenterar på sin hemsida.  

Ett av dessa ansvar är att bidra med välgörenhet. Sedan 2003 har Lindex varit huvudpartner 

till Cancerfondens Rosa Bandet kampanj. År 2012 genomförde Lindex ett framgångsrikt 

samarbete med det italienska modehuset Missioni, där 10 % av kollektionens försäljningspris 

gick oavkortat till arbetet att bekämpa bröstcancer; Cancerfondens Rosa Bandet kampanj. 

Utöver Missoni kollektionen såldes även ett specialdesignat rosa armband, där hälften av 

försäljningspriset gick till bröstcancerforskningen. Detta var inte första gången Lindex 

samarbetade med Cancerfonden utan det tionde året i rad. Lindex arbetar återkommande med 

Rosa Bandet kampanjer varje år, med ett långsiktigt CRM-arbete. Utöver försäljningen av 

särskilda kollektioner säljs även rosa band vid kassan och lokala aktiviteter anordnas i Lindex 

butiker. Totalt år 2012 skänktes 15 miljoner SEK, varav 6,5 miljoner var direkta intäkter från 

Missoni-kollektionen (Lindex.com, 2014 b). År 2013 utgjorde Lindex och Rosa Bandet 

samarbetet ifrån Matthew Williams-kollektionen med ett bidrag från 10 % av kollektionens 

försäljningspris till Cancerfonden. Det såldes även särskilda armband från denna kollektion, 

där 80kr per armband skänktes till välgörenhetsorganisationen (Cancerfonden.se, 2014). 

Lindex har dock inte publicerat hur mycket denna kampanj inbringade till Cancerfonden. 
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3.5 Metodkritik 

3.5.1 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet och validitet relateras ofta med kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2010, s.48-

49) dock kan de även tillämpas vid kvalitativa studier. Reliabilitet i studier syftar till att 

påvisa tillförlitligheten och giltigheten i det som är mätt (Bryman & Bell, 2010, s.48).  

Ju högre reliabilitet desto större utrymme ger studien för en hög validitet. En studies validitet 

syftar på om undersökningen verkligen mäter det den avser att mäta (Eliasson, 2006, s. 15-

16). Det vill säga om de slutsatser som genererats från en undersökning är sammanhängande 

eller inte (Bryman & Bell, 2010, s.48). 

 

Studiens inledande datainsamling baserades på en tvärsnittsdesign, en kvantitativ metod. I den 

kvantitativa undersökningen belyste författarna närmare på begreppsvaliditeten (teoretisk 

validitet), om ett mått verkligen speglar det som begreppet anses täcka. Validitet förutsätter 

reliabilitet, d.v.s. om en mätning inte är reliabel kan den inte heller vara valid (Bryman & 

Bell, 2010, s.48-49). Studiens kvantitativa datainsamling utgick ifrån ett bekvämlighetsurval 

och sampelplatsen för datainsamlingen, Gallerian, som studien baseras på kan till en viss grad 

påverka dess validitet. Avgränsningen valdes till Gallerian i Stockholm för att ett 

köpcentrum/varuhus har en blandad representerad målgrupp, konsumenter, dock är den 

placerad i stadskärnan och författarna har ingen annan insamlingsplats utanför staden vilket 

blir på så vis en aning snedvriden. Gallerian valdes också på grund av att de båda 

studieobjekten ligger placerade där, H&M och Lindex. Stockholm valdes som sampelplats på 

grund av att det är Sveriges huvudstad och därför har en spridning i respondenter. Enkäten 

kontrollerades först innan den besvarades av respondenterna, för att minska missförstånd och 

bortfall. Författarna såg även till att undvika ledande frågor och negationer, för att minska 

skevheten (Bryman & Bell, 2010, s.186). Vid en enkätundersökning kan dock den subjektiva 

bedömningen hos respondenter ge avvikelser i hur de har tolkat och svarat på frågorna, vilket 

sänker reliabiliteten, något författarna tagit i beaktning vid analysen av svaren. 

 

Studiens kvalitativa datainsamling, de semistrukturerade intervjuerna bestod av sex stycken 

utvalda informanter. Informanterna valdes även här genom ett bekvämlighetsurval vilket 

sänker reliabiliteten samt kan det inte heller bistå med generalisering till hela populationen.  
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Valet av informanterna baserades på rådgivning ifrån bekanta, samt genom kontaktande av 

välgörenhetsorganisationer och företag som jobbar med miljöfrågor. Författarna ville ha två 

informanter som var verksamma med välgörenhet, inte medvetet engagerar sig i välgörenhet 

men kan skänka eller har skänkt till välgörenhet samt två informanter som inte aktivt deltar i 

välgörenhet. Detta val motiverades utifrån den kvantitativa studien, i vilken majoriteten av 

urvalet visade att de hade visat engagemang för välgörenhet tidigare och författarna ville 

således att urvalet av informanter skulle vara så representativt som möjligt i förhållande till 

urvalet i kvantitativa undersökningen. Författarna valde även att basera urvalet av informanter 

till intervjuerna i blandade åldrar samt kön då de inte ville att den kvalitativa studien skulle 

representera en specifik åldersgrupp eller kön. Författarna var medvetna om att valet av 

intervjuer var en subjektiv metod, både från informantens och intervjuarens sida (Bryman & 

Bell, 2010, s.318-319). Informanten svarar utifrån sina erfarenheter, men kanske också utifrån 

sina illusioner, medan intervjuaren subjektivt tolkar svaren. Författarna var medvetna att deras 

uppfattningar och tolkningar kan ha påverkat transkiberingen, samt att undersökningen kan 

därför ha styrts i en särskild riktning.  

 

Intervjuer är även en tidskrävande kvalitativ metod, vilket leder till att antalet informanter blir 

begränsade. Vid intervjuerna i denna studie valde författarna att begränsa antalet informanter 

då liknande svar blev vanligt förekommande. Hade däremot flera intervjuats hade eventuellt 

reliabiliteten stärkts. Det kallas teoretisk mättnad när författarna inte längre finner variation i 

svaren från intervjuerna och då behöver de inte fortsätta (Bryman & Bell, 2010, s.350-351). 

 

Då studiens båda urval av respondenterna och informanterna baserades på bekvämlighetsurval 

blir reliabiliteten inte avsevärd hög, eftersom reliabiliteten innebär frånvaro av slumpmässiga 

mätfel (Bryman & Bell, 2010, s.124-125), vilket författarna återigen har i åtanke vid 

analyserandet av resultatet. En annan problematik denna studie mötte var att de utvalda 

studieobjekten var olika i både storlek och målgrupper, vilket även detta tas hänsyn till vid 

analys och slutsats.  

3.5.2 Generaliserbarhet 
 

Det finns tre typer av generaliserbarhet; analytisk, naturalistisk och statistisk generaliserbarhet 

(Kvale, 1997, s.209-210). Författarna anser att den analytiska generaliserbarhet är mest 

passande till denna studie då den använder en noggrann och kritisk bedömning för att se om 



27	  
	  

studiens resultat kan förklara andra situationer. Den analytiska generaliserbarheten tittar på 

både skillnader och likheter mellan olika situationer (Kvale, 1997, s.210), vilket ligger i linje 

med undersökningens utformning. Dock har författarna i åtanke att generaliserbarheten har 

påverkats av de metodiska beslut som studien har baserats på. 

 

Studiens urvalsram, bekvämlighetsurvalet, begränsar författarnas möjligheter att dra slutsatser 

om hela populationen utan kan endast generalisera till individerna i urvalet. I denna form av 

urval ligger svagheten i att de personer som deltar inte är representativa för hela populationen, 

utan enbart för personerna i urvalet (Olsson & Sörensen, 2007, s.69). En annan urvalsram 

hade kunnat leda till en större representativitet. Dock hade studien krävt att man även bytte ut 

bekvämlighetsurvalet till ett sannolikhetsurval, då de som väljs som stickprov är de som finns 

tillgängliga för tillfället och inte systematiskt slumpade som i ett sannolikhetsurval. Ett 

sannolikhetsurval möjliggör för att vem som helst i populationen att bli vald (Bryman & Bell, 

2010, s.121), vilket hade ökat den statistiska generaliserbarheten. 

 

Ytterligare begränsningar med denna studie är att urvalet skedde vid endast två tidpunkter i en 

och samma stad. För att öka generaliserbarheten hade det varit bättre att utöka 

datainsamlingen till flera olika tidpunkter och platser i olika städer, för att även komma åt fler 

konsumenter i glesbygden. Detta kan då skilja sig i preferenser och uppfattningar vilket skulle 

kunna ändra resultatet. Generaliserbarheten hade även kunnat stärkas om författarna studerat 

fler än två studieobjekt för en generell indikation för den utvalda branschen. De subjektiva 

svagheterna, i respondenternas svar och intervjuarens tillvägagångssätt, sänker även de 

generaliserbarheten. Denna faktor är dessvärre något som man inte kan komma helt bort ifrån, 

även om författarna försökt minska denna variabel. En individs uppfattning av exempelvis ett 

värde eller en association är något högst personligt.  

 

Sammanfattningsvis har författarna försökt att uppnå en god validitet och relabilitet då de 

noggrant har belyst de avgränsningar, samt uteslutit de variabler som eventuellt skulle kunna 

påverkat. Trots de ovannämnda bristerna finner författarna att studien har en relativt hög 

analytisk generaliserbarhet då de slutsatser som dras görs genom stöd av tidigare forskning. 
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3.7 Etik 

Forskning är viktig för både individens och samhällets utveckling. Vidare finns det ett så 

kallat forskningskrav på att utveckla, förbättra och fördjupa kunskaper för att föra 

utvecklingen framåt. Det blir därför viktigt att etiska aspekter tillgodoses, då forskningen på 

lång sikt påverkar samhället (Vetenskapsrådet, 2011). Det etiska ansvaret i forskningen ligger 

fortsättningsvis hos forskaren. Forskningsetik avser de frågor som handlar om hur man tar 

hänsyn till och skyddar deltagare, försökspersoner och försöksdjur i forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2010). 

 

Enligt God forskningssed från Vetenskapsrådet 2011 finns särskilda etiska grundprinciper vid 

hantering av forskningsmaterial. De fyra begrepp som Vetenskapsrådet belyser vad en 

forskare kan lova i etisk aspekt är följande; sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitet. 

 

Denna studie har dessa riktlinjer och etiska normer i beaktning i både utformandet av 

forskningsdesign och i hanteringen av materialet. Författarna har utformat enkäten samt de 

semistrukturerade intervjuerna med åtanke att skydda respondenternas integritet och skydd 

mot insyn i deras privatliv, konfidentialiteten. Enkäterna samt intervjuerna är dessutom helt 

anonyma då även insamlandet av materialet skedde utan att en bestämd individs identitet 

antecknas för att bibehålla anonymiteten (Vetenskapsrådet, 2011). Författarna har 

genomgående i undersökningen utgått från rättviseprincipen vilket innebär bland annat att 

urvalet av respondenter och informanter har gjorts genom vetenskapliga normer (Olsson & 

Sörensen, 2007, s.55).  
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80.40%	  

5%	   14%	  

Fråga	  5.	  

Ja	   Nej	   Ingen	  åsikt	  

4. Resultat 
4.1 Respondenternas uppfattning om den kritiserade branschen, 

klädbranschen 

Enkätundersökningens resultat  

Fråga 5. Tycker du att det är viktigt att klädföretag tar ett större socialt ansvar än vad de tidigare 

gjort (presenterades i introduktionsbladet till enkäten)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna fråga undersökte om respondenterna ansåg att det var nödvändigt att företag inom en kritiserad 

bransch ska ta större socialt ansvar. Totalt ansåg 80,4% av respondenter att de ansåg att företag bör ta 

större ansvar av samtliga deltagande respondenter i enkätundersökningarna 

Fråga 7. Tycker du att ett företag inom klädesbranschen bör arbeta med välgörenhet som ett sätt att 

ta socialt ansvar? 

75.20%	  

8.40%	  

16.40%	  

Fråga	  7.	  

Ja	   Nej	   Ingen	  åsikt	  
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Denna fråga undersökte hur respondenterna ställde sig till välgörenhet som ett sätt att ta socialt ansvar, 

med andra ord att ta reda på deras inställning till CRM. Respondenterna var övervägande positiva till 

att företagen bedriver välgörenhet som ett sätt att ta socialt ansvar. 75,2 % av respondenterna var 

positiva till att välgörenhet bör bedrivas av samtliga respondenter i båda enkätundersökningarna. 

Fråga 6. Har du medvetet skänkt pengar till en välgörenhetsorganisation i form av ett köp av en 

produkt/tjänst? 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten av respondenterna (82,2%) visade sig att de tidigare medvetet handlat CRM produkter. 

Frågan ställdes då författarna ville fånga upp antalet respondenter som var positivt inställda till CRM 

för att se den övervägande inställningen.  

Intervjuernas	  resultat	  	  

Vet du något om kritiken som är riktad mot klädbranschen? Är du själv kritisk till klädbranschen? 

Författarna ansåg att dessa frågor var viktig att ställa då de ville ta reda på om informanterna var 

medvetna om att klädbranschen är en kritiserad bransch och även för att undersöka om deras egna 

ståndpunkter i debatten. Samtliga informanter hade konkret kunskap om kritiken som har riktats mot 

branschen. Två av informanterna pekade även ut H&M som ett av de företag som har kritiserats hårt i 

media. Den främsta kritiken samtliga informanter ställde sig emot är sättet hur kläder tillverkas idag 

samt lyfte samtliga informanter fram kritiken om de odrägliga arbetsförhållanden och löner som 

existerar i branschen hos företagens underleverantörer. Tre av informanter påpekade även att den 

kritik som tidigare riktats mot branschen fortfarande existerar idag. En informant påpekade: 

/ .../ “Jag tycker ändå att det upplevs som att de varje år kommer nya rapporter om bristande ansvar i 

klädbranschen som uppmärksammas.” Jenny, 2014 

82.20%	  

17.80%	  

Fråga	  6.	  

Ja	   Nej	  
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Alla utom en informant ställde sig aktivt kritisk till branschen, två av informanterna tillade även att de 

ansåg att det var svårt att förhålla sig helt kritisk utan att vara motsägelsefull då de även handlar 

kläder.  

Vad tycker du att det innebär att ta socialt ansvar i en kritiserad bransch? 

Denna fråga ställdes för att undersöka om vad informanterna anser att ta ett socialt ansvar innebär, för 

att undersöka om konsumenter anser att CRM är lämpligt. Informanterna var eniga, samt förespråkade 

att företagen i klädbranschen i första hand bör fokusera på att kontrollera och förbättra alla sina led i 

organisationen och produktionen. En av informanterna ansåg att huvudintresset hos företagen bör i 

stället ligga i att vinstmaximera men att utöver det är det positivt om de kan förbättra arbetsvillkor och 

löner i sin verksamhet som socialt ansvar. Ingen av informanterna nämnde välgörenhet som ett initialt 

sätt att ta socialt ansvar. 

Tycker du att det är tydligt att företag i klädbranschen tar socialt ansvar idag, i så fall hur? 

Denna fråga var avsedd att undersöka om informanterna tycker att företagen tar socialt ansvar och om 

detta då är tydligt. Endast två av informanterna ansåg att företagen i klädbranschen tydligt tar socialt 

ansvar. En av dessa påpekade att hon hade märkt tydliga förändringar de senaste två åren, men att 

detta har varit otroligt trögstartat. En av informanterna som inte ansåg att de tar ett tydligt socialt 

ansvar menade att hon uppfattar det som att detta ansvar sker periodvis och snarare som ett jippo. En 

annan anser att de som faktiskt syns utåt handlar enbart om att släta över kritiken och inte ta ett 

faktiskt ansvar.  

Vad tycker du att företagen inom denna bransch bör göra för samhället genom att ta socialt 

ansvar? 

Denna fråga ställdes för att ta reda på om informanterna hade särskilda preferenser vid socialt 

ansvarstagande av företagen, för att vidare undersöka om CRM är ett lämpligt sätt. De övergripande 

åsikterna om vad företagen bör göra för att illustrera sitt ansvar anser informanterna framförallt vara 

att satsa på sitt miljöansvar och se över sin tillverkningsprocess. Utöver detta hade informanterna en 

hel del åsikter om arbetsförhållandena i produktionsländerna, vilket de även ansåg att det behövdes 

förbättras.  

/ .../“De bör se till så att samhället får insyn i företagens alla leverantörs- och produktionsled, mer 

transparens.”  Jenny, 2014 

De fem informanter som fortsättningsvis hade konkreta förslag lyfter fram vikten av hållbart ansvar. 

/ .../ “Tänka långsiktigt och tänka på alla led, inte bara här och nu” Felicia, 2014 
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15.90%	  

27.10%	  

43%	  

Fråga	  4.	  

Lindex	   H&M	   Andra	  företag	  eller	  ingen	  kunskap	  

Vad vet du om CRM även kallat välgörenhetsmarknadsföring? 

Författarna ville med denna fråga ta reda på hur bekanta informanterna var med CRM som begrepp 

och strategi, alltså om det var något okänt eller välbekant. De flesta av informanterna vet väldigt lite 

om CRM som begrepp. Samtliga informanter påpekar dock att det har stött på det, CRM, som ett sätt 

som företag kan marknadsföra sig på. Ingen nämnde dock CRM som det främsta sättet att ta socialt 

ansvar på. 

4.2 Varumärkeskännedom 

Definitionen av varumärkeskännedom utgår ifrån definitionen som har presenterats i teoriavsnittet. 

Frågorna 3, 4, 9 och 10 i enkäten var avsedda för att undersöka respondenternas kännedom om 

varumärkena, välgörenhetsorganisationerna samt CRM-kampanjerna. Nedan presenteras 

inledningsvis resultatet om kännedomen som respondenterna och informanterna hade om 

varumärkena samt deras CRM-kampanjer. 

Enkätundersökningens resultat 

Fråga 3. Känner du till H&M och Lindex?  

Denna fråga ställdes som en kontrollfråga men också för att säkerhetsställa att respondenterna var 

bekanta med båda varumärkena. Samtliga 214 respondenter (100 %) som deltog i 

enkätundersökningen samt samtliga sex som deltog i intervjuerna hade kännedom om båda 

varumärkena; H&M och Lindex. 

Fråga 4. Vilka klädföretag känner du till som samarbetar med välgörenhetsorganisationer eller som 

bedriver egna stiftelser? 
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Fråga	  10.	  H&M	  och	  
Conscious	  

Ja	   Nej	  
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80.00%	  

100.00%	  

120.00%	  

Conscious	  Foundation	   Rosabandet	  

Fråga	  9.	  

Ja	   Nej	  

I denna fråga undersöktes den indirekta kännedomen om varumärket och CRM-kampanjen. Totalt 58 

respondenter (27,1 %) av samtliga respondenter hade indirekt kännedom om H&M. 

Den indirekta kännedomen av Lindex samarbeten med välgörenhet var något lägre där totalt 34 

stycken (15,9%) av samtliga respondenter kunde minnas det indirekt. 

Fråga 9. Känner du till H&Ms stiftelse Conscious Foundation? eller Känner du till Cancerfondens 

Rosa bandet kampanj? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna fråga var avsedd att undersöka om välgörenhetsorganisationerna var kända för respondenterna 

sedan innan. Den direkta kännedomen om Conscious Foundation hade 21,6%  av respondenterna 

kännedom om, som påvisar en ytterst låg kännedom. Den direkta kännedomen om Rosa bandet hade 

totalt 96,4% av respondenterna, det vill säga en hög kännedom. 

Fråga 10. Känner du till H&Ms samarbete med välgörenhetsstiftelsen Conscious Foundation? eller 

Känner du till Lindex samarbete med Rosa bandet? 

 

 

 

 

 

 

51.80
%	  

48.20
%	  

Fråga	  10.	  Lindex	  och	  
Rosa	  Bandet	  

Ja	   Nej	  
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Denna fråga undersökte respondenternas direkta kännedom med CRM-kampanjerna, med andra ord 

undersökte denna fråga om konsumenterna känner till faktiska samarbetet mellan 

välgörenhetsorganisationen och varumärket. 

Respondenterna som hade kännedom om H&Ms Conscious kampanj bestod av 20 stycken (19,6 %) av 

totalt 102 respondenter. 

Lindex Rosa Bandet kampanj hade högre kännedom där 58 respondenter (51,8%) av totalt 112 stycken 

hade kunskap om varumärket. 

Intervjuernas	  resultat	  

Känner du till att H&M samarbetar med Conscious Foundation sen tidigare? 

Hälften av informanterna hade kännedom om H&M och Conscious Foundation och de som visste om 

detta engagemang hade även köpt produkter från det. 

Känner du till att Lindex samarbetar med Rosa bandet, Cancerfonden sen tidigare? 

Samarbetet mellan Lindex och Rosa bandet har samtliga informanter kännedom om. Informanterna 

kände även till Rosa Bandet som självständig välgörenhetskampanj. 

4.3 Upplevd kvalitet av varumärket 

Definitionen av den upplevda kvaliteten av varumärket behandlar samma definition som tidigare 

nämnts i teoriavsnittet. I den kvantitativa studien undersöktes den upplevda kvaliteten om varumärken 

hos respondenterna genom resultatet från fråga 13.  

Enkätundersökningens resultat 

 



35	  
	  

Fråga 13. Föredrar du en produkt över en likvärdig produkt hos H&M/Lindex om du vet att en del av 

försäljningspriset går till välgörenhet 

 

Denna fråga ställdes för att ta reda på hur starkt respondenterna påverkas av CRM i deras köpbeslut. 

Resultatet av H&Ms enkätundersökning påvisade att totalt 42,1% av respondenterna berörande H&Ms 

CRM föredrog en CRM-produkt i någon mån, dock visade det sig att nästan lika många 42,2% inte 

visste hur de skulle ställa sig till dessa produkter. 

Lindex resultat påvisade att något fler respondenter, 47,3%, föredrog välgörenhetsprodukter i denna 

form av CRM och endast 28,6 % av respondenterna visste inte hur de skulle ställa sig till detta i sina 

köpbeslut. 

Intervjuernas resultat	  

Har du förtroende för CRM? Tycker du att sådana kampanjer är förtroendeingivande? 

Denna fråga behandlade konsumenternas inställning och förtroende/misstro till CRM som 

marknadsstrategi. Hälften av informanterna belyser vikten av att CRM ger mer förtroende beroende på 

vad för typ av organisation samarbetet gäller samt om det kommer från ett respekterat, etablerat och 

större företag. Samtliga informanter uttrycker skepsis mot CRM oavsett hur det är utformat. 

En av informanterna anser att det mest logiska samarbete och val av välgörenhetsorganisation är att 

ge tillbaka till de som är en del av tillverkningsprocessen. 

/ .../ “Jag tycker det bästa är något ändamål som är kopplat till klädtillverkningen, vatten eller nått projekt som 

gynnar des om syr kläderna. Jag tycker att det hade varit mest logiskt att ha ett samarbete med någon sådan typ 

av organisation. Jag tycker att där man även bedriver tillverkningen bör även där projekten med välgörenhet 

prioriteras.” Stina, 2014./  
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Lindex	   H&M	  

.../  “Om företaget är förtroendeingivande från början får jag förtroende för kampanjen. Om jag vet att företaget 

precis innan betett sig vidrigt, fått stark kritik, typ H&M så får jag mycket sämre förtroende för kampanjen och 

antar att det bara är för att bättra på deras image” Rebecca, 2014 

Hur högt värderar du välgörenhetsaspekten i ditt köpbeslut om du ställer det mot övriga 

köpkriterier som pris, design och kvalitet? Påverkar CRM överhuvudtaget? 

Författarna ville få en ökad förståelse i konsumenters val vid köpbeslut men också för att ta reda på 

om det eventuellt inte påverkar alls. För att vidare kunna avgöra om det stärker kvaliteten av 

varumärken. Två av informanterna prioriterar välgörenhet väldigt högt i sina köpbeslut. Tre anser att 

priset är mer avgörande än välgörenhet och avgörande för köpbeslutet.  En av informanterna tror 

snarare att hon grundar sina köpbeslut mer omedvetet, men att hon blir påverkad av det om det finns 

en välgörenhetsaspekt. 

4.3 Varumärkesassociationer 

Definitionen av associationer som undersöktes utgår ifrån teorin om associationer från 

varumärkeskapital. Konsumenternas associationer med de två varumärkena samt deras CRM-

kampanjer undersöktes i frågorna 8, 14, 15 och 16 i enkäten.  

Enkätundersökningens resultat 

Fråga 8. Vad är din uppfattning om H&M? eller Vad är din uppfattning om Lindex? 
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Denna fråga var för att se om konsumenterna var positivt eller negativt inställda till varumärkena, 

samtidigt som de ville undersöka vad för attribut och egenskaper de associerade med varumärkena 

initialt.  

De tre utmärkande svaren på associationerna till angående varumärket H&M var: billigt 71,6%, 

trendigt 48,0% och bra 43,1%. Respondenternas associationer med Lindex bestod överlägset respons 

med svar som tyckte att associationen var bra, 63,4% svarade detta och därefter var det vanligaste 

svaret billigt 30,4%.  

Fråga 14. Har upplysningen om samarbetet med Conscius/Rosa bandet ändrat din uppfattning positivt 

om H&M/ Lindex? 

 

 

Respondenterna angående H&Ms varumärke hade majoriteten av respondenterna en liten förändrad 

positiv uppfattning (36,3%). 43,2% av samtliga H&M-respondenter hade positiva uppfattningar efter 

upplysningen om samarbetet. Lindex respondenter hade förändrat sin uppfattning lite om varumärket 

vilket uppgick till (40,2%). 57,1% av respondenterna hade förändrat sin uppfattning till det bättre efter 

upplysningen.  

Konsumenter som själva tidigare har köpt produkter och förbättrad bild av företaget.  

Resultatet visade att de som tidigare köpt var mer positiva. Dock var de mer positiva mot Lindex än 

H&M och det kan finnas samband med hur de bedriver sin CRM. Författarna antog att konsumenter 

som tidigare köpt CRM-produkter redan har en uppfattning och ville därför undersöka om den positiva 

uppfattningen påverkas beroende på hur CRM är utformat. Majoriteten av respondenterna i båda 

undersökningarna påvisades ha tidigare köpt CRM-produkter.  

40.20%	  

17.90%	  

25%	  
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Fråga	  14.	  Lindex	  
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Respondenter som tidigare köpt CRM-produkter och deras positivt ändrade uppfattning om 
H&M/Lindex. 

 

Resultatet påvisade att respondenterna som tidigare har köpt CRM-produkter fick en mer positiv 

förbättrad av Lindex efter upplysningen om deras CRM, totalt 65,5 % av respondenterna. De som fick 

en förbättrad bild av H&M var endast 43 %.  

Författarnas data gav indikationer på att respondenter som tidigare köpt CRM-produkter är mer 

positivt inställsamma mot Lindex efter upplysningen om dess CRM. Författarna har fortsättningsvis 

utförde ett Chi2-test för att utreda om det fanns ett signifikant samband mellan positiv förändrad bild 

av varumärken och CRM hos konsumenter som tidigare köpt har erfarenhet av CRM-produkter, 

eftersom att tidigare resultat påvisar att de båda företagenhar generellt bra associationer med 

varumärkena. 

H0: Det finns inget signifikant samband mellan en förbättrad bild av varumärken och CRMs 

utformning hos konsumenter som tidigare har köpt CRM-produkter 

H1: Det finns signifikant samband mellan en förbättrad bild av varumärken och CRMs utformning hos 

konsumenter som tidigare har köpt CRM-produkter 

Vid ett kritiskt värde 9,488 på 5 % signifikansnivå kunde författarna förkasta noll hypotesen med ett 

chi 2-värde 10,85. (Bilaga 5) Författarna ser att det möjligen finns ett samband i en positiv ändrad 

uppfattning och CRM-form hos konsumenter som tidigare har köpt CRM-produkter. 
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Fråga 15. En flervalsfråga. Vad anser du om att klädföretag bedriver kampanjer med 

välgörenhetsorganisationer som detta samarbete med H&M och Conscious/Lindex och Rosa Bandet: 

alternativ: bra, dåligt, falskt, generöst, fint, kostsamt, godhjärtat, genuint, onödigt och annat. 

 

 

 

 

 

 

 

Denna fråga undersökte huruvida respondenterna uppfattade dessa kampanjer utifrån sina 

associationer med dem. De associationer respondenterna hade med H&M var merparten främst 

positiva. De associationer som respondenterna förknippade kampanjen mest ihop med efter 

upplysandet om den var; 73,5 % ansåg det vara bra 17,6% ansåg det vara godhjärtat, 16,7% ansåg det 

vara fint.  

De 112 respondenterna berörande Lindex CRM hade övervägande positiva associationer. De flesta 

respondenterna, 74,1%, associerade samarbetet med Lindex som bra, 37,5% ansåg det var godhjärtat 

och 26,8% fint.  

Fråga 16. Har du övriga åsikter om klädföretag som bedriver välgörenhet? 

Denna fråga i enkäten var avsedd för att kunna bistå med associationer respondenterna hade utöver de 

specifika frågor författarna själva hade författat. Denna fråga var även avsedd för att fånga upp övriga 

kommentarer/synpunkter som författarna missat eller förbisett. De åsikter som de övergripande antalet 

respondenter tillade var att de ansåg att klädföretag bör ta ännu mera ansvar. Respondenterna såg 

främst att företagen bör starta med att uppfylla kraven över sina produktionsled och samtidigt 

kontrollera sina underleverantörer och sin miljöpåverkan. 
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Intervjuernas resultat	  

Vad tycker du om att företag samarbetar med välgörenhetsorganisationer, det vill säga, engagerar 

sig i CRM? Varför? 

Frågan undersökte inställningen till CRM, om respondenterna var skeptiska eller såg det som något 

positivt. Samtliga informanter hade en positiv syn på samarbeten mellan företag och 

välgörenhetsorganisationer. De flesta av informanterna uttryckte även en stark positiv syn på 

välgörenhet. Resultatet antydde dock på att informanterna ställde sig mer positiva till företag som 

samarbetat med etablerade välgörenhetsorganisationer. Då en av informanterna uttryckte att 

välgörenhetsorganisationerna mår bra av att samarbeta med professionella företag för att själva bli mer 

proffsiga. 

/ .../ “Jag får en positivare bild av företag som engagerar sig med välgörenhet, eftersom jag tycker att få väljer 

att göra det så tycker att det är ett bra sätt att stå ut på bland varumärken.” Jenny, 2014 

Det fanns dock några invändningar, samtliga var positiva, vilka var att företagen måste se till att 

samarbetet sker på ett långvarigt och hållbart sätt samt att det borde vara ett krav på att samarbetena 

sker transparent oavsett samarbete. Detta svarar på de som ej var positiva i den kvantitativa 

undersökningen. 

/ .../“om de har ett bra syfte så tycker jag att de ska göra det och gör det transparent.” Olof, 2014 

Vad är din uppfattning om Lindex och Rosa Bandets samarbete? 

Denna fråga undersökte om Lindex och Rosa bandets CRM kan bidra till en bättre bild av företaget. 

Informanterna är eniga om att samarbetet är bra och är positiva till det, men däremot har ingen av 

informanterna någon stark kopplingen eller associerar samarbetet med något speciellt. Informanterna 

hade dock inga negativa invändningar till detta samarbete och således mer positivt än H&Ms. 

/ .../”Jag tycker ändå ett sådant samarbete funkar, fast det inte är kopplat till den direkta tillverkningen av 

kläder. Tycker det är bra och om det finns någon form av koppling till varandra.” Stina, 2014 

Vad är din uppfattning om H&M och H&M Conscious Foundation? 

Denna fråga undersökte om H&M och Conscious Foundations CRM kan bidra till en bättre bild av 

företaget. Det var endast tre av informanterna som hade kännedom om detta och av dem rådde det 

delade meningar om uppfattningen. Informanterna var positiva till initiativet bakom detta engagemang 

men två av dem var mer skeptisk. 
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/ .../ “Jag tycker att det här initiativet visar att de är på god väg men jag tycker inte att man bör dölja hela 

problemet med en kampanj som bara rör en viss del av kläderna i en kollektion och är en liten del av företaget.” 

Stina, 2014 

/ .../ “De har mindre av mitt förtroende då jag är medveten om den tidigare kritiken de har fått om bland annat 

användandet av barnarbete” Rebecca, 2014 

Förändras dina tankar om varumärkena Lindex och H&M när du hör att de samarbetar med 

välgörenhetsorganisationer? Tycker du att specifikt dessa samarbeten är tillförlitliga eller inte? 

I intervjuerna fann författarna det lämpligt att även här ta reda på om konsumenterna ansåg att 

samarbetena var tillförlitliga eller inte. Frågan ställdes också för att se hur stor påverkan olika CRM 

kan ha på inställningen till varumärken. Samtliga informanter utom en fick en direkt mer positiv 

uppfattning och en bättre bild av varumärkena, utan att föredra det ena sättet. 

/.../ ”Jag får definitivt en bättre bild av företagen när jag vet om att de bedriver välgörenhet.” Stina, 2014 

/ .../”Jag tycker att det är att föredra än de som inte gör någonting sådant här. Så jag skulle nog säga att jag får 

en positivare bild av dessa två varumärken än andra som inte bedriver någon typ av välgörenhet” Jenny, 2014 

En av informanterna ställde sig mer negativt till detta och det menar hon att det beror på att hon redan 

vetat om dessa engagemang sedan tidigare och tycker att det finns mer att göra än att engagera sig i 

välgörenhet. 

Vad tycker du om att företagen också tjänar på samarbetet om det samtidigt gynnar 

välgörenhetsändamålet? 

Denna fråga formulerades för att lyfta fram ytterligare åsikter som den kvantitativa undersökningen 

antydde fanns och även för att identifiera dessa. Samtliga informanter hade inte några invändningar på 

att företagen själva även tjänar på samarbeten med välgörenhetsorganisationer i denna bransch. En 

informant tycker dock att det inte borde vara anledningen till att de bedriver välgörenhet. 

/ .../” Det har jag faktiskt inget problem med. Om det bara gynnar en människa någonstans i världen, så spelar 

det ingen roll faktiskt att de tjänar pengar på sådana kampanjer, oavsett hur de gör det.” Stina, 2014 

4.4 Varumärkeslojalitet 

Definitionen av lojalitet som undersöktes utgår ifrån teorin om varumärkeslojalitet från 

varumärkeskapital. Konsumenternas lojalitet med varumärken samt om de köpt någon från de 

undersökta företagens CRM-kampanjer undersöktes i frågorna i enkäten i fråga 11 och även i 

intervjuerna.  
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Enkätundersökningens resultat  

 

Fråga 11. Har du själv köpt ett Conscious plagg/produkt från H&M? eller Har du själv köpt ett Rosa 

bandet plagg/produkt från Lindex? 

 

Frågan ställdes för att ta reda på om konsumenterna själva hade konsumerat en produkt från ett av 

samarbetena. Av de respondenter som svarat att de kände till H&M och stiftelsen Conscious 

Foundations var totalt 19,6 % av respondenterna. Dessa respondenter hänvisades även att besvara 

fråga 11 medan de andra fick hoppa över denna fråga. Respondenter som köpt ett Conscious 

plagg/produkt från H&M var 65% av samtliga H&Ms respondenter. 

Det var 51,8 % av respondenter som kände till samarbetet mellan Lindex och Rosa bandet och av 

dessa var det även 44,8% som även hade köpt ett plagg från detta samarbete. 

Intervjuernas resultat 

Är du generellt sätt lojal i dina val av varumärken, dvs. har du några varumärken du ofta 

återvänder till när det kommer till konsumtion av kläder? Varför? 

Författarna valde att ställa denna fråga för att både undersöka om konsumenterna var lojala, det vill 

säga undersöka varumärkeslojaliteten, samtidigt som de ville öka förståelse i varför de är lojala 
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till vissa varumärken. Endast två av informanterna ansåg sig vara varumärkestrogna vid prioriterandet 

av kvalitet och design, Dock var priset mer avgörande än själva varumärket vid konsumtion av kläder. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet från både den kvantitativa och kvalitativa undersökningen 

utifrån studiens teoretiska ramverk, samt med stöd från tidigare forskning som diskuterats i 

problemformulerandet av fenomenet. 

Denna studie var avsedd att undersöka vilken form av CRM som uppfattas bäst av 

konsumenter i en kritiserad bransch för att fortsättningsvis kunna stärka varumärken. 

Författarna har fortsättningsvis valt att utesluta åldersvariabeln i analysen då urvalet inte 

representerade ett tillräckligt stort åldersspann av åldersgrupper för att kunna uttala sig om 

eventuella skillnader eller likheter Författarna har även inte analyserat könsvariabeln, då detta 

initialt inte var relevant för studiens syfte. Könsvariabeln ansågs vidare vara en kontrollfråga 

då studien inte är avsedd att undersöka eller representera en specifik åldersgrupp eller kön. 

Nedan diskuteras de resultat för att besvara studiens syfte. 

5.1 Krav på mer socialt ansvar, men positiv attityd mot välgörenhet 

Författarna ansåg att det var relevant att öka förståelsen om konsumenters inställning mot 

branschen på grund av den tidigare kritiken och om välgörenhet således är ett bra sätt att 

besvara den. Detta ansågs vara väsentligt då författarna initialt måste se om det finns ett 

intresse hos konsumenter för socialt ansvar och välgörenhet. Detta var nödvändigt då detta 

gav en bakgrund till att vidare analysera hur dessa former av CRM påverkar 

varumärkeskapital i en kritiserad bransch. 

Garcia et al. (2003) påvisade i sin studie att konsumenter som har en stark oro för 

samhällsproblem kan få en försämrad bild av företag som bedriver CRM om de inte uppfattar 

det som tydligt. I författarnas egen studie framkom det att majoriteten av konsumenterna 

ansåg att klädföretag bör ta större socialt ansvar idag än vad som tidigare har gjorts genom 

åren, samt ansåg de även att välgörenhet var ett lämpligt sätt. Intervjuerna kunde även 

bekräfta att konsumenter fortfarande minns den tidigare kritiken som riktats mot branschen 

och att välgörenhet inte således bör var det enda sättet att ta socialt ansvar. Det kunde även 

belysas att CRM arbeten i denna bransch inte var helt tydligt, samt att de bör prioritera 

välgörenhet längre fram i sitt sociala ansvar. Denna bakgrundsfakta kom även att ytterligare 

kunna förklara vilken form av CRM skapar varumärkeskapital och varumärkesfördelar. 
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Studien påvisade även att majoriteten av konsumenterna hade tidigare visat ett intresse för 

CRM, som i denna studie illustrerades av ett tidigare köp av välgörenhetsprodukter. Detta kan 

ge en indikation på att konsumenter är positiva till CRM som tidigare forskning har antytt 

(Moosmayer & Fuljhahn, 2010). Det som dock var intressant i denna studie var att 

konsumenterna hade invändningar om att CRM inte var tillräckligt i avseende på att ta socialt 

ansvar. Konsumenterna förknippade även socialt ansvar med höga miljökrav exempelvis; 

hållbarhet, undvikande av kemikalier och långtidstänk. Detta kan vara på grund av att få av 

konsumenterna i studien hade tillräcklig kunskap om vad CRM står för och vad det innebär 

med ett CRM samarbete, som även lyftes fram. Resultatet av konsumenters uppfattning av 

den kritiserade branschen visade sig vara en faktor som kom att påverka konsumenternas 

uppfattning av de olika varumärkenas CRM, som även gav stöd för hur de olika formerna av 

CRM påverkar varumärkeskapital. 

5.2 Konsumenternas kännedom 

5.2.1 Lindex CRM skapar varumärkeskännedomen mest framgångsrikt 

Studien undersökte både den indirekta och direkta kännedomen om varumärkena och deras 

CRM. Kännedomen om CRM-samarbetena var väsentligt att undersöka eftersom detta är en 

förutsättning för att CRM ge en positiv effekt på varumärkeskapitalet (Keller et al., 2012, 

s.58). Konsumenterna hade kännedom om de båda varumärkenas CRM. Det författarna fann 

intressant i resultatet var hur den indirekta och direkta kännedomen om dessa två 

varumärkens CRM skiljde sig. Konsumenterna kunde identifiera H&M som ett varumärke 

som bedriver välgörenhet då de frågats utan givna svarsalternativ (indirekt kännedom), dock 

hade konsumenter en förhållandevis låg kännedom om den faktiska välgörenhet H&M 

bedriver (direkt kännedom). Detta resultat ställer författarna sig frågande till då detta inte 

faller i linje med litteraturen, då konsumenter har indirekt kännedom förefaller det naturligt att 

de även bör ha direkt kännedom. Författarna finner att en möjlig förklaring kan föreligga i att 

H&M är ett större företag än Lindex. Det finns igenkänning av CRM arbetet hos H&M, men 

det brister i minnet av det faktiska CRM de bedriver. En ytterligare trolig anledning till detta 

kan vara att H&M inte är lika tydliga i sitt CRM då deras egenstiftade samarbetar med tre 

olika organisationer och att H&M ständigt har olika välgörenhetsorsaker medan Lindex 

konsekvent har en och samma. Detta kan enligt författarna leda till förvirring hos 

konsumenterna samt begränsa för en tydlig koppling mellan varumärket och organisationen.  
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I det resultat som vidare speglade den direkta kännedomen av varumärkena fanns tydliga 

skillnader. Konsumenterna hade övervägande starkare kännedom om Lindex CRM. Detta 

kunde bero på att konsumenter även hade en starkare kännedom om Lindex sätt att bedriva 

CRM, dvs. att konsumenter hade en stark kännedom om Rosa Bandet. Författarna anser att 

detta resultat kan grundas i att Rosa Bandet är en etablerad organisation som marknadsförs i 

flera olika kanaler med många olika varumärken och inte endast i denna bransch, medan 

Conscious endast marknadsförs och samarbetar med H&M, vilket också är i linje med 

litteraturen. Kännedom om varumärken förutsätter fortsättningsvis att konsumenter exponeras 

av dem upprepade gånger för att bygga varumärkeskännedom (Keller et al. 2012, s.60-61), 

vilket H&Ms begränsas av genom att bara marknadsföras genom en kanal.  

5.3 Konsumenternas upplevda kvalitet	   

5.3.1 CRM påverkar inte konsumenters upplevda kvalitet med varumärkena oavsett 
form av CRM 

Aaker (1991) menar att kvaliteten hos ett varumärke är till stor del svårt att mäta helt objektivt 

eftersom kvalitet är en subjektiv bedömning utifrån varje konsument. Författarna ansåg dock 

att möjligheten att undersöka hur konsumenterna uppfattar kvaliteten med varumärket genom 

CRM i denna studie, var att undersöka om konsumenter värderar välgörenhet i sina köpbeslut. 

Detta menar författarna kan ge en indikation på att CRM kan vara en faktor som påverkar hur 

konsumenter upplever kvaliteten med varumärken. Enligt Aaker (1991), är den upplevda 

kvaliteten med varumärken, konsumenters uppfattning om produkten i förhållande till dess 

syfte eller till likvärdiga produkter. Resultatet påvisade att oberoende hur varumärkena bedrev 

CRM värderade konsumenterna inte välgörenhet i sina köpbeslut. Detta indikerar på att 

konsumenter inte värderar CRM när de bedömer varumärken utifrån ett rationellt perspektiv. 

Kotler & Keller (2009) menade att konsumenter bedömer kvaliteten utifrån en rationell 

synvinkel och studien visar att CRM inte är en variabel konsumenter har i beaktning vid det 

rationella bedömandet. Detta påvisar också att CRM inte möter konsumenters funktionella 

behov hos produkter och dess varumärken.  

Keller & Hoeffler (2002) menar på att CRM kan skapa varumärkesförtroende om det upplevs 

som pålitligt, kompentent, inspirerande och tilltalande med kunden i åtanke. Denna studie 

kunde dock inte påvisa att någon form av CRM i denna bransch skapade något förtroende. 

Inledningsvis bekräftades detta av enkätundersökningarna då CRM inte ansågs vara 
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inspirerande eller tilltalande som en avgörande faktor i köpbeslutet. Intervjuerna kunde även 

bekräfta att CRM inte var fullt förtroendeingivande i denna bransch eftersom konsumenterna 

fortfarande tordes minnas gammal kritik men även beröras av ny kritik av branschen. 

Genom intervjuerna visade det sig att konsumenterna hade åsikter om ett mer långsiktigt 

socialt tänk från företagen och att välgörenhet och CRM är ett senare steg i deras sociala 

ansvar och att det främsta intresset bör ligga i att se över produktionsleden. Författarna menar 

att detta kan grundas i att konsumenterna uppfattar att det sociala ansvar som bedrivs idag 

som otydligt utifrån det rationella perspektivet enligt Kotler och Keller (2009). Det många 

konsumenter konstaterade i intervjuerna var att de inte visste om CRM lever upp till sitt syfte, 

då de uttryckte mer transparens, vilket ytterligare bekräftar den kvantitativa undersökningens 

resultat i avseende om de föredrar en CRM-produkt än en likvärdig. Konsumenterna uttryckte 

en önskan om en bättre insyn i företags arbeten vilket i sin tur kan förbättra uppfattningen om 

kvaliteten. Vilket även bero på att konsumenter utvärderingar och åsikter handlar om skepsis 

som finns om CRM och att det kommer fram som misstro mot marknadsföringsstrategi vilket 

konsumenter hanterar utifrån sin rationella synvinkel av varumärket, enligt Kotler och Keller 

(2009). Detta illustrerades av att konsumenterna ansåg att det krävdes mer än välgörenhet för 

att konsumenterna ska uppleva att företagen anses som goda och välvilliga 

samhällsmedborgare, vilket tidigare forskning har hävdat (Keller et al. 2012; William & 

Endacott, 2004). Studien kan således bekräfta att CRM inte är en variabel konsumenter har i 

beaktning i förhållande till hur de vidare upplever kvaliteten då de inte förefaller 

konsumenternas egna åsikter och bedömningar. Keller & Hoeffler (2002) vilka antyder att 

varumärken som vill få ett ökat varumärkesförtroende bör få konsumenter att uppleva som att 

de bryr sig mer, tack vare att de bedriver CRM. Denna studie kunde dock belysa att socialt 

ansvar betyder mer än endast välgörenhet för konsumenterna, vilket till en viss grad påverkar 

varumärkesförtroendet oavsett sätt att bedriva CRM. 

5.4 Konsumenternas associationer 

5.4.1 Konsumenterna har övervägande positiva associationer med H&M och Lindex  

Studiens enkätundersökning bekräftade en hundraprocentig kännedom om de initiala 

varumärkena, Lindex och H&M. Studiens enkätundersökningar kunde även belysa vad för typ 

av associationer konsumenterna förknippade de två varumärkena med. Övergripande hade 

majoriteten positiva associationer med både H&M och Lindex.  



48	  
	  

5.4.2 CRM förbättrar bilden av företagen oavsett CRM 

Resultatet ifrån enkätundersökningarna påvisade att konsumenterna hade överlag en positiv 

ändrad uppfattning om de båda varumärkena, efter att ha blivit upplysta om att de bedriver 

välgörenhet. Detta indikerar på att på att CRM kan stärka imagen av varumärken även i denna 

bransch, vilket också ligger i linje med tidigare forskning (Sen & Bhattacharya, 2001; 

Varadarajan & Menon, 1988). Konsumenters associationer med varumärken utgår ifrån ett 

emotionellt perspektiv (Kotler & Keller, 2009, s.284). Konsumenternas bild av företag avser 

vidare varumärkets image. Bilden av företaget kan även illustreras av hur väl varumärket 

möter konsumenternas psykologiska och sociala behov (Kotler & Keller, 2009, s. 284-285).  

I denna studie kunde enkätundersökningarna påvisa att majoriteten ansåg att branschen bör ta 

mer socialt ansvar samt att välgörenhet var ett lämpligt sätt att göra det på, vilket kan 

illustrera konsumenternas sociala och psykologiska behov, enligt Kotler & Kellers (2009) 

definition. Då majoriteten av konsumenterna ansåg att det var positivt med välgörenhet fick 

även dessa en positiv uppfattning av företagen eftersom de således mötte konsumenternas 

psykologiska och sociala behov. 

Studien påvisade att uppfattningen skilde sig dock i avseende på hur mycket den hade ändrats 

beroende på de olika formerna av CRM. I resultatet av enkäten beträffande H&Ms CRM, 

hade över hälften av konsumenterna fått en positiv ändrad uppfattning, dock hade majoriteten 

endast en liten ändrad uppfattning. Den starkare positiva ändrade uppfattningen om Lindex 

tror författarna bero på att Lindex hade en starka initial kännedom om sitt CRM. Enligt Aaker 

(1991) kommer konsumenter få en ökad positiv uppfattning av varumärken om 

konsumenterna exponerats tidigare av dem, vilket även bekräftas i denna studie. 

	  

5.4.3 Skillnader hos konsumenter som tidigare har köpt CRM-produkter och dess 
förbättrade bild av varumärkena beroende på utformandet av CRM 

Enkätundersökningarna visade även att de konsumenter som medvetet tidigare hade skänkt 

pengar till välgörenhet i form av ett köp av en CRM produkt även fick en ytterligare 

förbättrad bild av varumärken, vars CRM består av ett samarbete med en 

välgörenhetsorganisation framför en egenstiftad. Författarna ansåg att det var intressant att 

undersöka de som tidigare visat intresse för CRM produkter och om det således finns ett 

samband med hur man bör bedriva CRM och en positiv ändrad uppfattning. Författarna antog 
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att konsumenter som tidigare köpt CRM-produkter redan har en uppfattning och ville därför 

undersöka om den positiva uppfattningen påverkas beroende på hur CRM är utformat.  

I Lindex-enkäten framkom det att av de respondenter som tidigare har köpt CRM-produkter 

hade övervägande 64 % en positivare uppfattning av varumärket efter upplysningen om 

CRM, i jämförelse med respondenterna i H&M-enkäten där endast 43 % hade fått en liten 

eller förbättrad bild av varumärket. Författarna utförde fortsättningsvis ett Chi 2-test för att 

bekräfta om det fanns eventuella samband med att de som tidigare har köpt CRM produkter 

och en positiv förbättrad bild av företaget beroende på hur företaget bedriver CRM. 

Författarna kunde fortsättningsvis förkasta nollhypotesen; Det finns inget samband mellan en 

förbättrad bild av varumärken och CRMs utformning hos konsumenter som tidigare har köpt 

CRM-produkter. Därmed kan det möjligen finnas ett samband mellan en förbättrad bild av 

varumärken och CRMs utformning hos konsumenter som tidigare har köpt CRM-produkter. 

Detta anser författarna ligga i linje med litteraturen, att konsumenter som befäster personliga 

värden eller meningsfullheter vid produkterna kommer även inneha positivare associationer 

(Park et al., 1986).  

5.4.4 Lindex CRM skapar tydligare varumärkeskänslor 

Studien visade att konsumenter var initialt inställsamma till att branschen tog större socialt 

ansvar, samt var majoriteten positiva till välgörenhet i denna bransch. Resultatet kunde även 

belysa att konsumenterna hade övergripande positiva associationer med båda formerna av 

CRM. Detta anser författarna förefalla naturligt då konsumenter redan hade en initial positiv 

inställning. Keller och Hoeffler (2002) antyder på att varumärken som bedriver CRM även 

kan skapa varumärkeskänslor hos konsumenter. Författarnas studie kunde antyda på att båda 

dessa former av CRM skapar starka positiva associationer, vilket indikerar att de även skapar 

varumärkeskänslor. 

Författarna analyserade resultatet inledningsvis genom att urskilja vilken form av CRM som 

hade mest positiva associationer. Den största initiala skillnaden var att enkäten berörande 

Lindex hade procentuellt större positiva associationer bland konsumenter. 93,5 % av 

konsumenternas associationer var förknippade med positiva egenskaper, uppfattningar och 

attribut (Keller, 1993). Konsumenterna hade även ytterst få negativa associationer med sättet 

att bedriva CRM på detta sätt. I enkätundersökningen beträffande konsumenters associationer 

med H&Ms CRM var även övervägande positiva (79,7 %), dock inte lika starkt som 
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konsumenters associationer med Lindex. En möjlig förklaring varför Lindex har procentuell 

starkare positiva associationer till varumärket, kan vara att man har en större kännedom om 

Rosa Bandet än Conscious Foundation. Desto mer exponering konsumenter utsätts av 

varumärket desto mer troligt kommer de få bättre tycken. De som således associeras med 

varumärket leder i slutändan till att konsumenter fattar ett positivt tycke om varumärket 

(Aaker, 1991, s.64-65). 

Intervjuerna bekräftade även den kvantitativa undersökningen, att det således fanns en 

genomgående positiv uppfattning av båda formerna av CRM, dock en mer positiv uppfattning 

av Lindex. Intervjuerna kunde dock påvisa en djupare förståelse av dessa associationer. 

H&Ms CRM uppfattades till viss del som otydligt, dock att initiativet är positivt. Medan 

Lindex CRM hade en tydligare koppling mellan välgörenhetsorsak och företag, som även 

ligger i linje med tidigare forskning. Konsumenter som har en positiv inställning och förstår 

kopplingen till välgörenhetsorsaken kommer även uppfatta varumärket som bättre (William & 

Endacott, 2004). 

5.5 Konsumenternas lojalitet 

5.5.1 Konsumenter ter sig ha låg lojalitet oavsett utformandet av CRM 

Varumärkeslojalitet förutsätter att man på något sätt innehaft kontakt med produkten tidigare 

för att skapa lojalitet (Galan-Ladero et al., 2013). Detta förutsätter även att konsumenter 

upplever kvalitet med varumärket för att de initialt ska köpa varumärket. I studien påvisades 

det dock att majoriteten inte ansåg att kvaliteten höjdes på grund av CRM, vilket således 

resulterade i att varumärkeslojalitet inte ökade. Denna studie kunde även påvisa att 

konsumenterna inte heller upplevde något engagemang för varumärkena, då detta kräver att 

konsumenter finner sig lojala mot varumärkena på grund av CRM (Keller & Hoeffler, 2002).  

Studien påvisade att få konsumenter värderade välgörenhet i sina köpbeslut (upplevd 

kvalitet). Detta bekräftades även att få konsumenter hade konsumerat CRM-produkter från 

H&M eller Lindex, vilket förefaller sig naturligt enligt författarna.  

Då författarna ansåg att lojalitetkapitalet var svårt att undersöka kvantitativt och ansåg att det 

krävdes djupare förståelse vilket den kvalitativa undersökningen bistod med. Intervjuerna 

bekräftade att konsumenterna inte var lojala till varumärken, utan priset var den centrala 
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grunden till köpbeslut. Av de konsumenter som även konsumerat dessa CRM-produkter 

påvisade även att det främst var pris och kvalitet av produkten som konsumenter mätte 

kvaliteten med varumärket och således inte välgörenhet. 

Kotler och Keller (2009) antyder att kännedom, upplevd kvalitet samt associationer måste 

vara tillfredsställda hos konsumenter för att de vidare ska uppleva lojalitet. Då analysen har 

berört de fyra aktuella variablerna i varumärkeskapitalsmodellen har det också visat att då de 

inte är helt uppfyllda kan inte heller varumärkeslojalitet uppnås. Då majoriteten av 

konsumenterna inte främst värderar välgörenhetsaspekten, oavsett form av CRM, ökade inte 

heller den upplevda kvaliteten. En ytterligare anledning till varför inte den upplevda 

kvaliteten ökar hos de båda varumärkena var på grund av den tidigare kritik och skepsis mot 

branschen.  

Det som begränsar de två varumärkenas lojalitet var det bristande förtroendet, att få 

konsumenter hade testa CRM-produkterna och transparansen i sättet de bedriver CRM.  
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6. Slutdiskussion 
 

I detta kapitel presenterar författarna de slutsatser studien kommit fram till främst, utifrån de 

inledande frågeställningarna för att fortsättningsvis besvara studiens syfte. Kapitlet avslutas 

med förslag på vidare forskning av ämnet. 

Studien bekräftade CRM inte är optimalt för att varken skapa varumärkesfördelar eller bygga 

varumärkeskapital i denna bransch. Då studien kunde påvisa att konsumenter efterfrågar ett 

tydligare samt mer ingående socialt ansvar, än vad välgörenhet kan leva upp till i denna 

kritiserade bransch. Studien antydde dock att konsumenterna upplevda CRM positivt 

emotionellt och majoriteten av konsumenterna fick en positivare bild av varumärkena efter 

upplysningen om dessa två CRM. Konsumenterna påvisade sig dock förhålla sig mer kritiska 

utifrån en rationell bedömning av CRM och varumärkena, vilket berodde inledningsvis på att 

de rationellt ansåg att CRM inte var tillräckligt socialt ansvar, men även att de inte värderar 

välgörenhet främst i sina köpbeslut. Studien kunde dock urskilja preferenser utifrån hur 

konsumenter anser CRM bäst bör bedrivas i en kritiserad bransch utifrån studiens initiala 

frågeställningar som presenteras nedan.   

6.1 Slutsatser 

Författarna kan genom resultatet från både den kvantitativa och kvalitativa studien, med stöd 

av litteraturen och tidigare forskning besvara studiens syfte med följande slutsatser; 

Vilken form av CRM ökar kännedom?  

Den form av CRM som främst ökar kännedom 

påvisar studien vara då företag samarbetar 

med en redan etablerad 

välgörenhetsorganisation, som även är känd 

för konsumenten sen tidigare. Lindex hade 

lyckats bättre än H&M då de samarbetar med 

Rosa Bandet som är känd sedan tidigare.  

                                     

Betydelsen av CRM-partner tycks vara av vikt då den initialt ökar kännedomen, som är den 

första delen av varumärkeskapitalet.  
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Vilken form av CRM föranleder upplevd 

kvalitet?  

Studien bekräftade att CRM inte är en variabel 

konsumenter främst har i beaktning i sina 

köpbeslut av varumärken i denna bransch, oavsett 

om det var ett samarbete med en redan etablerad 

organisation eller en egenstiftad. Den främsta 

prestationen konsumenterna värderade kvaliteten 

vid ett varumärke var priset. Då konsumenter 

utgår ifrån ett rationellt perspektiv vid analyserandet 

av kvaliteten av varumärken, kunde studien belysa varför den upplevda kvalitéten var låg i av 

konsumenters bedömande av dessa CRM. Studien kunde även påvisa att konsumenter inte 

ansåg att CRM var fullt förtroendeingivande på grund av att de fortfarande besatt en skepsis 

mot företag och varumärken i denna bransch på grund av den tidigare kritiken. Detta 

bekräftade att val av hur företagen utformar CRM inte är väsentligt i konsumenters 

bedömning av kvalitet hos varumärken i en kritiserad bransch och att det heller inte föranleder 

till varumärkesfötroende. 

 

Vilken form av CRM förbättrar och stärker 

associationer?  

Studien påvisade att konsumenterna överlag, 

hade en positiv ändrad uppfattning om de båda 

varumärkena efter att ha blivit upplysta om att 

de bedriver CRM samarbeten, oavsett hur det 

var utformat. Detta indikerar på att på att 

CRM kan stärka bilden av företaget även i 

denna bransch, vilket ligger i linje med tidigare forskning. Dock indikerade studien att 

konsumenterna fick något starkare känslor och associationer med Lindex efter upplysningen 

om dess utformning av CRM. Detta kan bero på den initialt högre grad av kännedom som 

konsumenterna hade av Lindex CRM i förhållande till H&Ms. Studien kunde även påvisa att 

det fanns ett samband mellan en förbättrad positiv uppfattning av varumärken och olika 

utformning av CRM hos konsumenter som tidigare har köpt CRM-produkter. Detta indikerar 
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på att konsumenter som tidigare köpt välgörenhetsprodukter, får förbättrad uppfattning av 

varumärken som bedriver CRM med en etablerad välgörenhetsorganisation framför en 

egenstiftad. 

Vilken form av CRM skapar lojalitet?  

Studien bekräftade att konsumenter inte var 

övervägande lojala till varumärken i denna 

bransch, utan priset var den centrala faktorn till 

köpbeslut. Då upplevd kvalitet av varumärken och 

lojalitet föranleder varandra, påvisade sig studien 

även att konsumenter inte skapade någon lojalitet 

med varumärkena med anledning av deras CRM. 

Enligt teorin om konsumentbaserad 

varumärkeskapital så bör man också uppfyllt och tillfredsställt de andra variablerna för att 

uppnå varumärkeslojalitet, vilket inga av de undersökta varumärkena uppfyllt. 

Sammanfattningsvis kunde denna studie åskådliggöra att CRM inte skapar 

varumärkesengagemang eller lojalitet i en kritiserad bransch oavsett hur varumärken väljer att 

bedriva det. 

6.2 Förslag på vidare forskning 

I denna studie undersöks två varumärkens CRM strategier i en kritiserad bransch och 

författarna finner att det vore intressant att titta på ett större antal varumärkens CRM-

strategier i denna bransch för att kunna kartlägga vilken typ av CRM som allra bäst är lämpad 

i förhållande till varumärkeskapital. Det vore även intressant att titta på företag som 

kombinerar en egenskapad organisation med en redan etablerad, för att se om detta ger ett 

ytterligare utfall utifrån konsumenters uppfattningar. Som författarna nämnde i analysen kan 

det vara intressant att undersöka varumärken vars målgrupp riktar sig mot män för att se om 

attityderna skiljer sig mellan kön. Författarna ser som ett ytterligare förslag på vidare 

forskning inom ämnet, att även undersöka detta fenomen bredare och således även i 

glesbygden då denna studie utfördes i en storstad. 
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http://www.largestcompanies.se/sok?var=sverige&land=Sverige&omsattning=%26ge%3B%2

0100000&sortera-pa=Turnover  

Content Media Partner Nordic AB’s hemsida, hämtad den 16 Maj 2014 

 

http://www.dn.se/ekonomi/foretagen-ger-mer-till-valgorenhet/ 

Dagens nyheters hemsida, hämtad den 31 Mars 2014 

 

http://www.dn.se/ekonomi/de-har-asiens-samsta-loner/ 

Dagens nyheters hemsida, hämtad den 8 April 2014 

 

http://www.fairtradecenter.se/node/188 

Fair trade centers hemsida, hämtad den 9 April 2014 

http://about.hm.com/sv/About/sustainability/hm-conscious/conscious-foundation.html 

H&Ms hemsida, hämtad den 2 maj 2014 

http://about.hm.com/en/About/Investor-Relations.html#cm-footer 

H&Ms hemsida, hämtad den 4 April 2014 b 
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http://about.hm.com/sv/About/sustainability/hm-conscious/conscious.html 

H&Ms hemsida, hämtad den 2 maj 2014 c 

http://about.hm.com/en/news/newsroom/news.html/en/all_for_children.html 

H&Ms hemsida, hämtad den 4 April 2014 i 

http://about.hm.com/en/news/newsroom/news.html/en/lanvin_and_hm_presented_a_haute_co

uture_runway_show_in_new_york.html 

H&Ms hemsida, hämtad den 4 April 2014 h 

http://about.hm.com/sv/About/sustainability/commitments/strengthen-communities.html 

H&Ms hemsida, hämtad den 4 April 2014 e 

http://about.hm.com/en/About/Sustainability/Commitments/Communities/Conscious-

Foundation.html 

H&Ms hemsida, hämtad den 4 April 2014 d 

http://about.hm.com/sv/About/sustainability/hm-conscious/conscious-foundation.html 

H&Ms hemsida, hämtad den 28 April 2014 g 

http://www.insamlingskontroll.se/sites/default/files/Föreskrifter_0.pdf 

Insamlingskontrollens hemsida, hämtad den 14 Mars 2014 

http://www.lindex.com/se/om-lindex/lindex-story/ 

Lindexs emsida, hämtad den 7 April 2014 a 

 

http://www.lindex.com/csr/sv/lindex-beraettar/kampen-mot-broestcancer/ 

Lindexs hemsida, hämtad den 7 April 2014 b 

 

http://www.ne.se/lang/v%C3%A4lg%C3%B6renhet 

Nationalencyklopedins hemsida, hämtad den 7 maj 2014 

 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/csr/csr-ansvarsfullt-foretagande_12246.html 

Svenskt näringsliv, hämtad den 30 Januari 2014 
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http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/globaliseringen-av-svenskt-

naringsliv_571803.html 

Svenskt näringsliv, hämtad den 14 April 2014 

 

http://www.svt.se/nyheter/varlden/angorakaniner-plagas-for-sin-mjuka-pals 

Sveriges televisions hemsida, hämtad den 9 April 2014 

 

http://www.theguardian.com/business/2012/dec/15/cotton-child-labour-uzbekistan-fashion 

The Guardians hemsida, hämtad den 25 April 2014 

 

http://www.unicef.org/corporate_partners/index_24649.html 

UNICEFs hemsida, hämtad den 31 Mars 2014 

	  

http://www.va.se/nyheter/de-ar-sveriges-500-storsta-foretag-2013-573757  

Veckans affärers hemsida, hämtad den 16 Maj 2014 

 

https://www.vr.se/download/18.5adac704126af4b4be2800018520/1271414276941/Faktablad

+Etik+vid+Vetenskapsr%C3%A5det.pdf 

Vetenskapsrådets hemsida (2010), hämtad den 22 April 2014 

 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf 

Vetenskapsrådets God forskningssed rapport, hämtad den 22 April 2014 
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7.3 Muntliga källor 

- Intervju 1.Alvin, 20 år. Student - Civilingenjör. Ej engagerad men ett intresse för miljö och 

sociala frågor. 2014-05-03 

 

- Intervju 2. Olof, 69 år. Pensionär. Stort intresse för välgörenhetsfrågor och tidigare 

ordförande i en lokal välgörenhetsorganisation.  2014-05-03 

 

- Intervju 3. Stina, 41 år. Arbetstagare. Brinnande intresse för miljö- och rättvisefrågor. 

Arbetar på en miljömärkningsorganisation. 2014-05-04 

 

- Intervju 4. Jenny, 24 år.  Student - Miljö- och utvecklingsprogrammet. Intresse för miljö- 

och utvecklingsfrågor, även insatt i aktuella problem. 2014-05-05 

 

- Intervju 5. Rebecca, 23 år. Student - Filosofisk kandidatprogram. Ordförande och frivilligt 

engagerad i en välgörenhetsorganisations ungdomsförbund.2014-05-05 

 

- Intervju 6. Felicia, 30 år. Nyutexaminerad butikskommunikatör, som privat brinner för 

ekologiska varor. 2014-05-09 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1. H&M enkät 

Hur uppfattar svenska 
konsumenter välgörenhetskampanjer (CRM 
kampanjer) inom klädbranschen? 
En enkät i utbildningssyfte (C-uppsats Södertörns högskola) 

Klädbranschen har tidigare fått utstå kritik i avseende på hur företag inom branschen 
har exploaterat utvecklingsländer. Klädföretag har således bla börjat engagera sig i 
välgörenhet och samarbeta med välgörenhetsorganisationer eller upprättat egna 
stiftelser för att besvara kritiken. 

1. Ditt födelseår: ________  

2.Kön? 

☐ Man ☐ Kvinna  

3. Känner du till H&M? 

☐ Ja ☐ Nej 

4. Vilka klädföretag känner du till som samarbetar med 
välgörenhetsorganisationer eller som bedriver egna stiftelser?  
Svar:_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

5. Tycker du att det är viktigt att klädföretag tar ett större socialt ansvar än vad 
de tidigare gjort? (presenterades i introduktionsbladet till enkäten) 

☐ Ja: ☐ Nej ☐ Ingen åsikt  

6. Har du medvetet skänkt pengar till en välgörenhetsorganisation i form av ett 
köp av en produkt/tjänst? 

☐ Ja ☐ Nej  

7. Tycker du att ett företag inom klädesbranschen bör arbeta med välgörenhet 
som ett sätt att ta socialt ansvar? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Ingen åsikt 

 

Var god vänd på sidan 
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Nedstående del av enkäten handlar om frågor om H&M 

 

8. Vad är din uppfattning om klädföretaget H&M? (Välj ett eller flera alternativ) 

☐ Trendigt, ☐otrendigt, ☐dåligt, ☐bra, ☐kvalitet, ☐skräp, ☐billigt, ☐ dyrt, ☐ tråkigt, ☐ kul, ☐ 
ansvarstagande, Annat:________________ 

9. Känner du till stiftelsen H&M Conscious Foundation? 

☐ Ja ☐ Nej  

10. Känner du till H&M’s samarbete med välgörenhetsstiftelsen Conscious? 

☐ Ja ☐ Nej, (Om nej, fortsätt till fråga 13)  

11. Har du själv köpt ett Conscious plagg/produkt från H&M? 

☐ Ja ☐ Nej 

12. Om ja, vad fick dig att köpa produkten?  
Svar: _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

13. Föredrar du en produkt över en likvärdig produkt hos H&M om du vet att en 
del av försäljningspriset går till välgörenhet? (Kryssa i ETT alternativ som du anser 
stämma bäst överens) 

☐ Inte alls ☐ Lika bra ☐ Lite ☐ Mycket ☐ Väldigt mycket ☐ Vet ej 

14. Har upplysningen om samarbetet med Conscious ändrat din uppfattning 
positivt om H&M? (Kryssa i ETT alternativ som du anser stämma bäst överens) 

☐ Inte alls ☐ Lite ☐ Mycket ☐ Väldigt mycket ☐ Vet ej 

15. Vad anser du om att klädföretag bedriver kampanjer med 
välgörenhetsorganisationer som denna: (Välj ett eller flera alternativ) 

☐ bra, ☐ dåligt, ☐ falskt, ☐ generöst, ☐ fint, ☐ Kostsamt ☐ godhjärtat, ☐ genuint, ☐ onödigt, 
Annat:_________________________ 

16. Har du övriga åsikter om klädföretag som bedriver välgörenhet? 
Svar:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________  

 

Tack för att du tog dig tid och för din medverkan! 
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8.2 Bilaga 2. Lindex enkät 

Hur uppfattar svenska 
konsumenter välgörenhetskampanjer (CRM-
kampanjer) inom klädbranschen? 
En enkät i utbildningssyfte (C-uppsats Södertörns högskola) 

Klädbranschen har tidigare fått utstå kritik i avseende på hur företag inom branschen 
har exploaterat utvecklingsländer. Klädföretag har således bla börjat engagera sig i 
välgörenhet och samarbeta med välgörenhetsorganisationer eller upprättat egna 
stiftelser för att besvara kritiken. 

1. Ditt födelseår: ________  

2.Kön? 

☐ Man ☐ Kvinna  

3. Känner du till Lindex? 

☐ Ja ☐ Nej 

4. Vilka klädföretag känner du till som samarbetar med 
välgörenhetsorganisationer? 
Svar:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

5. Tycker du att det är viktigt att klädföretag tar ett större socialt ansvar än vad 
de tidigare gjort? (presenterades i introduktionsbladet till enkäten) 
 
☐ Ja: ☐ Nej ☐ Ingen åsikt  

6. Har du själv skänkt pengar till en välgörenhetsorganisation i form av ett köp 
av en produkt/tjänst? 

☐ Ja ☐ Nej  

7. Tycker du att ett företag inom klädesbranschen bör arbeta med välgörenhet 
som ett sätt att ta socialt ansvar? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Ingen åsikt 

Var god vänd på sidan 

 

 

Nedstående del av enkäten handlar om frågor om Lindex 
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8. Vad är din uppfattning om klädföretaget Lindex? 
(Välj ett eller flera alternativ) 

☐ Trendigt, ☐ otrendigt, ☐ dåligt, ☐ bra, ☐ kvalitet, ☐ skräp,☐ billigt, ☐ dyrt, ☐ tråkigt, ☐ kul,  
☐ ansvarstagande, Annat:_________ 

9. Känner du till välgörenhetskampanjen Rosa Bandet? 

☐ Ja ☐Nej  

10. Känner du till Lindex samarbete med välgörenhetsorganisationen Rosa 
Bandet? 

☐ Ja ☐ Nej, (Om nej, fortsätt till fråga 13)  

11. Har du själv köpt ett Rosa bandet plagg/produkt från Lindex? 

☐ Ja ☐Nej 

12. Om ja, vad fick dig att köpa produkten?  
Svar:_______________________________________________________________
_______________________________________________________ 

13. Föredrar du en produkt över en likvärdig produkt hos Lindex om du vet att 
en del av försäljningspriset går till välgörenhet? (Kryssa i ETT alternativ som du anser 
stämma bäst överens) 

☐ Inte alls ☐ Lika bra ☐ Lite ☐ Mycket ☐ Väldigt mycket ☐ Vet ej 

14. Har upplysningen om samarbetet med Rosa bandet ändrat din uppfattning 
positivt om Lindex? (Kryssa i ETT alternativ som du anser stämma bäst överens) 

☐ Inte alls ☐ Lite ☐ Mycket ☐ Väldigt mycket ☐ Vet ej 

15. Anser du att kampanjer med klädföretag och välgörenhetsorganisationer 
som denna är: (Välj ett eller flera alternativ) 

☐ bra, ☐ dåligt, ☐falskt, ☐generöst, ☐fint, ☐Kostsamt ☐godhjärtat, ☐ genuint, ☐onödigt, 
Annat:_________________________ 

16. Har du övriga åsikter om klädföretag som bedriver välgörenhet? 
Svar:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________  

 
Tack för att du tog dig tid och för din medverkan! 
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8.3 Bilaga 3. Introduktionsblad enkät 

 
Hur uppfattar svenska konsumenter  

CRM- kampanjer (välgörenhetskampanjer) 
inom klädbranschen? 

 
En enkät i utbildningssyfte (C-uppsats Södertörns högskola) 
Tack för att Du är intresserad av att delta i vår undersökning om “Hur svenska konsumenter 
uppfattar CRM kampanjer (välgörenhetskampanjer) inom klädbranschen” 

Tanken är att undersöka klädbranschen som tidigare har fått utstå kritik då företag inom 
branschen har exploaterat utvecklingsländer och inte tagit socialt ansvar (mänskliga 
rättigheter, bristfälliga arbetsförhållanden samt/eller ej tagit miljöansvar i sitt arbete). 
Klädföretag har således bland annat börjat engagera sig i välgörenhet och samarbeten med 
välgörenhetsorganisationer eller upprättat egna stiftelser för att besvara kritiken. Dessa 
samarbeten kallas “Cause related marketing” (CRM) och är i de flesta fall positivt för både 
företagen och välgörenhetsorganisationerna. 

Undersökningen genomförs som en del av vårt examensarbete på Södertörns högskola och har 
därför inget kommersiellt syfte. 

-Anonymt 

-Du riskerar inte att bli utsatt för någon försäljning eller reklam med anledning av den här 
enkäten 

 

Ett stort tack för Din medverkan! 

Hälsningar 

Vanessa Ekström och Sandra Tynander 
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8.4 Bilaga 4. Intervjuguide 

Intervjuguide 
 
Uppläses för informanterna 
Denna intervju genomförs som en del av vårt examensarbete på Södertörns högskola och har 
därför inget kommersiellt syfte och kommer att behandlas konfidentiellt enligt 
Vetenskapsrådets etiska principer. Tanken är att undersöka klädbranschen som tidigare har 
fått utstå̊ kritik i avseende på hur företag inom branschen har exploaterat utvecklingsländer 
och deras intresse i välgörenhet. 
 
Det har blivit allt vanligare att företag samarbetar med välgörenhetsorganisationer och dessa 
samarbeten kallas “Cause related marketing” (CRM) och är i de flesta fall positivt för både 
företagen och välgörenhetsorganisationerna. Den vanligaste CRM kampanjen går ut på att en 
del av vinsten från försäljningen av utvalda produkter doneras till välgörenhetsorganisationen. 
Denna marknadsstrategi har blivit allt vanligare i klädbranschen, för att bemöta den tidigare 
kritiken om att företagen tidigare inte har tagit socialt ansvar (mänskliga rättigheter, 
arbetsförhållanden samt att ta miljöansvar i sitt arbete).  
 
Några organisationer som kommer att tas upp i intervjun är: 
Rosa bandet, en förgrening av Cancerfonden som bekämpar bröstcancer. 
Conscious Foundation, stiftelse som är grundat av H&M, men stiftelsen är helt självständig 
från företaget och samarbetar med tre välgörenhetsorganisationer UNICEF, Care och 
WaterAid. 
 
Tack för du tar dig tid! 
 
Kontroll och kategoriseringsfrågor:  

-  Känner du till både H&M och Lindex? (Om inte så avbryt intervjun och byt 
intervjuobjekt)  

- Skänker du själv pengar till välgörenhet?  -Om ja, till vad? 
- Är du engagerad i någon välgörenhetsorganisation? 

 
Frågor om branschen för att öka förståelsen till informanternas svar. 
 
1. Vet du något själv om kritiken mot klädbranschen? Är du själv kritisk eller positiv till den? 
2. Vad tycker du att det innebär att ta socialt ansvar som ett företag på marknaden? 
3. Tycker du att det är tydligt att företag i klädbranschen tar socialt ansvar idag, i så fall hur? 
4. Vad tycker du de bör göra för samhället genom att ta socialt ansvar? 
5. Vad vet du om CRM (välgörenhetsmarknadsföring)?  
 
Kännedom 
1. Känner du till att Lindex samarbetar med Rosa bandet, Cancerfonden sen tidigare?  
2. Känner du till att H&M samarbetar med Conscious Foundation sen tidigare?  
 
Upplevd kvalitet 

1. Har du förtroende för CRM? Tycker du att sådana kampanjer är förtroendeingivande? 
2. Vad tycker du om att företag samarbetar med välgörenhetsorganisationer? -Är det bra 

att företag engagerar sig i CRM? Varför?  
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3. Skulle du välja en produkt över en likvärdig produkt om den ena var ett CRM 
samarbete, dvs. att en del av försäljningspriset gick till välgörenhet?  

4. Hur viktigt är välgörenhetsaspekten i din konsumtion av kläder. Hur ställer du CRM 
mot andra köpkriterier? 
 

Associationer 
1. Vad är din uppfattning om Lindex och Rosa Bandet?  
2. Vad är din uppfattning om H&M och Conscious Foundation 
3. Förändras dina tankar om varumärkena Lindex och H&M när du hör att de samarbetar 

med välgörenhetsorganisationer?  
4. Tycker du att specifikt dessa samarbeten är tillförlitliga eller inte? 
5. Vad tycker du om att företagen också tjänar på sitt engagemang samtidigt som det 

gynnar välgörenhetsändamålet?  
 

Lojalitet 
1. Är du generellt sätt lojal i dina val av varumärken, d.v.s. har du några varumärken du 

ofta återvänder till när det kommer till konsumtion av kläder?  
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8.5 Bilaga 5. Chi 2-test 

Chi 2- test: Finns det ett samband mellan ändrad uppfattning om varumärken & 

utformning av CRM hos konsumenter som tidigare köpt CRM-produkter 
 

H0: Det finns inget signifikant samband mellan en förbättrad bild av varumärken och CRMs 

utformning hos konsumenter som tidigare har köpt CRM-produkter 

H1: Det finns signifikant samband mellan en förbättrad bild av varumärken och CRMs 

utformning hos konsumenter som tidigare har köpt CRM-produkter 

 Df: (5-1)*(2-1)= 4  Signifikansnivå: 5% Kritiskt Chi 2-värde: 9,488

 Förväntade frekvenser: (Radtotal*kolumntotal)/n 

Med dessa uträkningar får vi ett Chi 2-värde: 10,85 och författarna kan förkasta H0: Det finns inget 
signifikant samband mellan en förbättrad bild av varumärken och CRMs utformning hos 
konsumenter som tidigare har köpt CRM-produkter 

Författarna ser fortsättningsvis att det möjligen kan finnas ett signifikant samband mellan en 

förbättrad bild av varumärken och CRMs utformning hos konsumenter som tidigare har köpt 

CRM-produkter. 

	  


