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ABSTRACT	  
Titel: Win-win-win? 
Författare: Robin Byström Grein och Simon Hedin 
Nivå: Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), C-uppsats, 15hp, HT 2013 
Antal ord i studien: 25241 
 
Denna studie är ett fall av organisationers användande av cause-related marketing. Syftet är 
att beskriva utvalda organisationers strategier med och användande av specifika cause-
related marketing-aktiviteter. 

Organisationers vilja att bygga relationer med intressenter ökar ständigt och det blir allt 
mer populärt bland organisationer att ta ett socialt ansvar i hopp om att förbättra denna 
relation. Att organisationer säljer produkter och donerar en summa till välgörenhet 
benämns cause-related marketing och är ett vanligt välgörenhetsinitiativ vilket ofta upplevs 
positivt. Dock finns en skepticism mot organisationers användande av detta verktyg då 
intressenter i vissa fall ifrågasätter organisationers bakomliggande motiv. Detta innebär att 
utformningen av varje specifik cause-related marketing-aktivitet är avgörande för dess 
framgång. 

För att besvara syftet med denna studie har samtalsintervjuer och en kvalitativ 
innehållsanalys använts. Apoteket, Boomerang, Ica, Kappahl och Ur&Penn är de 
organisationer som studien undersöker och en respondent, som varit delaktigt vid 
framtagandet av deras cause-related marketing-aktiviteter, från respektive organisation har 
intervjuats. Den kvalitativa innehållsanalysen undersöker de fem valda organisationernas 
exponering av specifika cause-related marketing-aktiviteter i butik. Resultatet från denna 
studie visar att organisationernas övergripande anledningar till varför de använder CRM är 
framförallt för att förbättra eller behålla en god image. Det som framkommer är att 
organisationernas grundläggande strategier kring och anledningar med användandet av 
CRM till viss del stämmer överens med hur CRM-aktiviteterna är utformade. Emellertid 
kan vissa beståndsdelar i studerade CRM-aktiviteter framkalla skepticism enligt normativa 
teorier, vilket indikerar att CRM-aktiviteterna inte till fullo leder till en förbättrad eller 
behållen god image. Därmed används inte studerade CRM-aktiviteter på ett optimalt sätt 
för att undvika skepticism, vilket även syns i hur aktiviteterna kommuniceras i butik. 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Cause-related marketing, CRM, corporate social responsibility, CSR, socialt 
ansvarstagande, välgörenhetsarbete, skepticism, image, relationer, win-win-win. 
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1.	  INLEDNING	  
Detta kapitel inleds med en problembakgrund inom studiens valda ämnesområde och sedan presenteras 
studiens syfte och frågeställningar. 

1.1	  Problembakgrund	  
Det är ingenting nytt att samhället idag genomsyras av ett informationsöverflöde där tonvis 
med reklam och information från alla möjliga organisationer försöker nå en mottagare – 
kampen är ett pågående faktum på marknadsarenorna där konkurrensen om 
uppmärksamhet bara ökar (Falkheimer, 2001:26; Mårtenson 2009:17ff). Detta ställer nya 
krav på organisationerna och många väljer att kommunicera socialt ansvarstagande, även 
kallat corporate social responsibility [CSR]. Arbetet med CSR inleddes redan på 1970-talet 
för att organisationerna skulle kunna differentiera sig från konkurrenterna, bli mer 
relationsinriktade eller för att långsiktigt förbättra imagen (Vanhamme, Lindgreen, Reast & 
Popering, 2011:261; Tufvesson, 2005:91f, 189ff; Brønn & Vrioni, 2001:207, 218). 
Emellertid kan frågan vara om organisationerna arbetar med socialt ansvarstagande för att 
de verkligen bryr sig om samhället, eller om de endast använder det som kosmetika i 
kommunikationen för egen vinning. 

Det finns idag ingen lag eller formella krav på att organisationer måste engagera sig i 
samhället eller samhällsfrågor – det är ett filantropiskt arbete som organisationer gör 
frivilligt (Vanhamme et al., 2011:261). Ett sätt för organisationer att visa att de tar ett 
socialt ansvar är bland annat genom att engagera sig i just samhällsfrågor (Ibid.). Till följd 
av att CSR fått stort genomslag i företagsvärlden har flera olika verktyg för företag som vill 
visa samhällsengagemang utvecklats (Vanhamme et al., 2011:261; Brønn, 2011:116). Ett 
exempel på ett sådant verktyg är cause-related marketing [CRM]. Begreppet CRM grundas i 
kommunikationsvetenskapen och är en typ av marknadskommunikation där organisationer 
strävar efter så kallade ”win-win-win”-effekter i samarbeten med 
välgörenhetsorganisationer genom att sälja välgörenhetsrelaterade produkter (Polonsky & 
Wood, 2001:8). CRM definieras enligt två pionjärer inom området, Varadarajan och 
Menon, som att organisationer genomför marknadsaktiviteter där en viss summa av 
produktens försäljningspris doneras till välgörenhet för att stötta en viss fråga i samhället 
(Varadarajan & Menon, 1988:66). 

Under 2013 samarbetade matvarukedjan Ica med välgörenhetsorganisationen 
Cancerfonden där de tillsammans arbetade för att uppmärksamma och samla in pengar till 
bröstcancerforskning i Sverige. Cancerfondens benämning på detta initiativ är kampanjen 
som går under namnet Rosa Bandet vilken, genom bland annat Ica, samlade in 16 miljoner 
kronor under 2013. Detta samarbete mellan en vinstdrivande företag och 
välgörenhetsorganisation är ett exempel på aktiviteten cause-related marketing [CRM]. 

Gupta och Pirsch är forskare inom socialt ansvarstagande och de har konstaterat att 
intressenter upplever att de kan bidra till ett bättre samhälle genom att engagera sig i 
välgörenhetsfrågor (Gupta & Pirsch, 2006:315). De menar vidare att intressenter är mer 
positivt inställda till produkter som är välgörenhetsrelaterade, än de som inte är det (Ibid.). 
Detta är en av de stora fördelarna med att använda CRM eftersom det kan leda till ökad 
försäljning (Gupta & Pirsch, 2006:315; Langford, 2009:349). Utöver detta kan användande 
av CRM leda till bland annat att organisationens intressenter bildar positiva åsikter om 
organisationen till högre grad (van den Brink, Odekerken-Schröder & Pauwels, 2006).  



 
 
Byström Grein & Hedin 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 2 

Allmänna beskrivningar av CRM kan få det att låta som en dans på rosor, men att använda 
det är inte lika lätt i verkligheten. Forskning har bland annat visat att vissa intressenter blir 
skeptiska till organisationers bakomliggande motiv till användandet av CRM (Chéron, 
Kohlbacher & Kusuma, 2012:357). Detta eftersom CRM oftast är direkt kopplat till 
försäljning, vilket bildar en uppfattning hos intressenterna att välgörenhetsinitiativet 
egentligen inte handlar om att göra samhället bättre, utan att driva på organisationens 
försäljning genom ”fula knep”. I och med att organisationer nästan aldrig går ut med att de 
själva tjänar på användandet av CRM kan intressenterna bli ännu mer skeptiska (Forehand 
& Grier, 2003:350). Forskarna Kim och Lee har i studien ” Overcoming consumer 
skepticism in cause-related marketing” kommit fram till att det finns vissa avgörande delar i 
en CRM-aktivitet som ligger till grund för vad intressenterna bildar för uppfattning eller 
åsikt kring aktiviteten (Kim & Lee, 2009). Dessa är till exempel aktivitetens 
donationsstorlek, organisationens engagemang till samhällsfrågan och aktivitetens 
tidsperiod (Kim & Lee, 2009:469). Intressenter kan bli ifrågasättande och misstänksamma 
mot organisationers bakomliggande motiv med användandet av CRM, och skepticism mot 
aktiviteten kan dyka upp om den är ”felaktigt” utformad. Detta kan innebära svårigheter 
för organisationer att använda marknadskommunikationsverktyget till sin fulla potential om 
de inte vet hur det ska hanteras, vilket i sin tur kan hämma organisationen från att utföra 
framgångsrika välgörenhetsaktiviteter (Webb & Mohr, 1998:236). En framgångsrik CRM-
aktivitet som är trovärdig i intressenternas ögon kan leda till flera positiva effekter för 
organisationen, till exempel att deras intressenter blir mer lojala och att organisationens 
image förbättras (Langford, 2009:345f; Varadarajan & Menon, 1988:60f). 

Studien är ett fall av organisationers användande av CRM och med utgångspunkt i den 
rådande skepticismen och att användningen av CRM de senaste åren har ökat är denna 
studie aktuell ur en nutida forskningssynpunkt (Chéron et al., 2012:357). Studien avser 
beskriva varför organisationer använder CRM, samt ta reda på tankeverksamheten kring 
uppbyggnaden av dessa CRM-aktiviteter. Detta analyseras med teoretiskt grundade 
beståndsdelar och normativa riktlinjer från tidigare CRM-forskning och ses i förhållande till 
organisationernas exponering av respektive CRM-aktivitet. Studien söker därför bidra med 
en del till forskningen om användandet av CRM genom att kartlägga beståndsdelarna inom 
CRM-aktiviteten vilka kan framkalla skepticism. Detta för att vidare se vilken hänsyn 
skapare av CRM-aktiviteter tar till dessa delar, i hopp om att utveckla användningsområdet 
i riktning framåt. Studien utgör således en del i kommunikationsforskningen vilken ämnar 
utveckla området för att organisationer ska kunna använda CRM till sin fulla potential. Då 
CRM är ett område som berör vinstdrivande företag, välgörenhetsorganisationer och 
medborgare menar vi att studien även är av stor vikt ur samhällssynpunkt.  

1.2	  Syfte	  
Syftet med studien är att beskriva utvalda organisationers strategier med och användande 
av specifika cause-related marketing-aktiviteter. 

1.3	  Frågeställningar	  
1. Vad säger de utvalda respondenterna är anledningen till varför deras organisationer 

använder sig av cause-related marketing? 
2. Varför är de specifika cause-related marketing-aktiviteterna utformade som de är 

enligt organisationens representanter? 
3. Hur kommuniceras cause-related marketing-aktiviteterna i butik? 
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2.	  TEORI	  OCH	  TIDIGARE	  FORSKNING	  
Nedan presenteras de teorier som är av vikt för att få en inblick i området studien 
fokuserar på, CRM. Kapitlet inleds med en kortfattad beskrivning av begreppet public 
relations och därefter sker en inriktning mot organisationers sociala ansvarstagande. Först 
ut är begreppet CSR med en översiktlig genomgång, för att sedan fokusera på en av de 
primära fördelarna med socialt ansvarstagande, organisationens förbättrade image. Mot 
slutet smalnas CSR av till en liten del inom området, CRM vilket behandlas grundligt med 
fokus på skepticism, en kort presentation om kommunikation av CRM och kapitlet avslutas 
med en genomgång av CRM-aktivitetens beståndsdelar. 

2.1	  Public	  relations	  
En huvudaktivitet inom public relations [PR] är att hantera relationen mellan 
organisationen och dess intressenter (Edwards, 2009:156; Bartlett, 2011:70). Intressenter är 
de individer eller grupper som på något sätt har en relation med organisationen (Raupp, 
2011:279). En definition på intressenter är “any group or individual who can affect or is 
affected by the achievement of the organization’s objectives” (Raupp, 2011:279). Det finns 
ett flertal olika intressentgrupper som ingår men de intressenter som den här studien främst 
berör är kunder, icke-vinstdrivande organisationer (välgörenhetsorganisationer), 
medarbetare, leverantörer, media och konkurrenter (Raupp, 2011:280). Målet inom PR är 
att behålla och förbättra relationen med dessa intressenter. En av de mest använda 
definitionerna av begreppet har tagits fram av de betydande PR-forskarna Cutlip, Center 
och Broom: 

“Public relations is the management function that establishes and maintains mutually beneficial 
relationships between an organization and the publics on whom its success or failure depends.” 
(Cutlip, Center & Broom, 2006:5)  

John A. Ledingham, framträdande forskare inom relationship management, säger att 
relationsskapande är en grundläggande del av public relations och menar vidare att teorin 
relationship management därför bör ingår inom fältet PR (Ledingham, 2003:181). 
Relationship management handlar om hur organisationer kan hantera relationer med sina 
intressenter, vilket till stor del innebär att organisationen ska ta hänsyn till intressenternas 
åsikter för att det över tid ska resultera i fördelar för intressenterna och organisationen 
(Ibid.). 

Att bygga relation med intressenter blir allt viktigare för organisationer och genom 
socialt ansvarstagande kan organisationer bättre hantera denna relation på ett strategiskt vis 
(Tench, 2009:98; Bartlett, 2011:73). En av de dimensioner som inom relationship 
management ses som viktig för relationen mellan organisationen och dess intressenter är 
organisationens engagemang i samhället. Enligt forskarna finns det ett samband mellan 
intressenternas uppmärksammande av organisationens engagemang i samhället och 
intressenters åsikter om organisationer (Ledingham 2003:185). Genom att ta ett socialt 
ansvar får organisationens intressenter mer positiva attityder och beteenden till 
organisationen, och på längre sikt betyder detta att det leder till en förbättrad image samt 
förbättrad relation med intressenter (Du, Bhattacharya & Sen, 2010:17). Med ett ökat fokus 
på socialt ansvarstagande söker organisationer nya former av engagemang och symmetriska 
relationer med intressenterna (Kaptein & Van Tulder, 2003; Bartlett, 2011:233). 



 
 
Byström Grein & Hedin 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 4 

2.2	  Corporate	  social	  responsibility	  
Organisationers ansvar i samhället som sträcker sig utöver ekonomiska och lagliga 
förpliktelser kallas för etiska och filantropiska ansvarstaganden. Arbetet med de två 
sistnämnda kategorierna är en stor del av corporate social responsibility, CSR (Carroll & 
Shabana, 2010:95). Organisationers frivilliga engagemang i samhällsfrågor, som till exempel 
miljöproblem och mänskliga rättigheter benämns som CSR (Vanhamme, et al., 2011:261). 
Definitionerna och tolkningarna av begreppet CSR är många, men det handlar i grunden 
om att organisationer tar ett samhällsansvar i syfte att försöka bemöta intressenters krav på 
organisationens ansvarstagande (Tench, 2009:99; Ihlen, Bartlett & May, 2011:7f). 
Organisationers etiska och filantropiska ansvar gentemot samhället innebär att de lyssnar 
på de krav samhället ställer på vad som är en ”god” organisation (Carroll & Shabana, 
2010:96). Att bygga relation med intressenter är en viktig del i organisationens 
kommunikationsstrategi och CSR ses ofta som en stor del av arbetet med hur 
organisationen hanterar sina relationer med intressenter (Tench, 2009:99). Genom att 
arbeta strategiskt med CSR kan organisationer således förbättra relationen med sina 
intressenter (Pratt, 2006:261; Ihlen, Bartlett & May, 2011:7f). 

Utöver detta menar forskare att organisationer kan integrera CSR i sin 
marknadskommunikation genom tre olika ansatser (Mårtenson, 2009:41f). Den första 
ansatsen är den integrerade, som innebär att organisationens varumärke helt och hållet 
synkroniseras med CSR (Ibid.). Fördelen med denna ansats är att organisationen 
kännetecknas av socialt ansvarstagande hos intressenter, men det är endast under 
förutsättningen att hela organisationen genomsyras av detta. Den selektiva ansatsen menas 
med att CSR används på ett målinriktat sätt i specifika fall (Ibid.). Denna ansats används 
oftast när organisationen har strategiska partnerskap med andra organisationer under vissa 
tider och omständigheter. Den sista, osynliga ansatsen innebär att organisationen har CSR 
som filosofi inom företaget, men väljer att hålla det utanför 
marknadskommunikationssatsningar (Ibid.). Det kan vara av strategiska skäl för att bygga 
upp ett starkt förtroende, eller för att vägleda organisationen framåt på ett etiskt och 
hållbart sätt (Ibid.). 

Genom att använda CSR kan organisationen även behålla positiva relationer med sina 
medarbetare (Kim, Lee, Lee & Kim, 2010:564ff). När medarbetarna kan identifiera och 
relatera till organisationen blir med andra ord relationen mellan medarbetare och 
organisation starkare, vilket exempelvis gör att de anställda presterar bättre på arbetet. 
Denna identifikation blir alltså lättare att uppnå vid användande av CSR eftersom 
medarbetarna tycker mer om att arbeta i en organisation som arbetar med socialt 
ansvarstagande (Ibid.). 

2.2.1 Image 
Den bild intressenter har av en organisation kallas för image. En organisation kan ha en 
god eller dålig image beroende på hur omgivningen uppfattar organisationen och dess 
utstrålning (Bernstein, 1986:11ff). En god image karaktäriseras av att en organisation till 
exempel kommunicerar att de värnar om miljön och arbetar hårt för att förbättra miljön. 
Lever de upp till detta uttalande kan det bidra till att förbättra imagen (Ibid.). Om de inte 
lever upp till detta givna uttalande kan det påverka imagen till det sämre. En image är med 
andra ord ett kraftfullt element inom en organisationens relationer med omgivningen då 
intressenterna bygger en uppfattning om organisationen utifrån vad de vet om den, samt 
enligt tidigare erfarenheter (Ibid.). Mårtensson menar vidare på att en image är subjektiv 
och inte grundas i verifierbar information, vilket gör att intressenterna har olika bilder av 
organisationen även om samtliga exponeras eller upplever samma kommunikation eller 
handlingar som organisationen gör (Mårtensson, 2009:224). 



 
 

Win-win-win? 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

 5 

Många organisationer lägger ned mycket resurser i försök att kunna kontrollera 
organisationens image för att den ska uppfattas som positiv i alla lägen och till alla 
intressenter i samhället (Bernstein, 1986:12f). Dock är det enligt Bernstein, författare till 
boken ”Company image and reality”, näst intill omöjligt att kunna kontrollera 
organisationens övergripande image eftersom verkligheten som organisationen befinner sig 
i är befallande (Bernstein, 1986). Detta kan jämföras med att organisationer har till exempel 
större kontroll över en specifik produkts image som de lanserar eftersom produkten ännu 
inte befinner sig i ”samhällets verklighet” vid lanseringen. Organisationer kan enligt 
författaren fokusera på att bestämma vilken image de vill att produkten ska generera och 
sedan passa in produkten i förbestämmelsen genom att noga tänka på till exempel 
produktens design, förpackning, försäljningstillfälle, budskap med mera vilket ska innebära 
att verkligheten – omgivningen – inte får utrymme att bilda sin egen uppfattning och 
tolkning av produkten (Bernstein, 1986:12f). Forskare menar vidare att organisationer kan 
stärka sin image genom att upparbeta positiva associationer hos intressenterna genom att 
arbeta med välgörenhet (Varadarajan & Menon, 1988:60).  

Sammankopplingen mellan Bernsteins ovanstående teori och Varadarajan och Menons 
forskning kan alltså tala för att organisationer lanserar välgörenhetsrelaterade produkter, 
som de till en början har stor ”imagekontroll” över, vilket sedan kan förbättra 
organisationens övergripande image eftersom intressenterna och omvärlden inte är 
befallande över vilken bild dessa produkter har vid lanseringen. Varför organisationerna 
väljer att just kommunicera välgörenhetsrelaterade aktiviteter och produkter kan enligt 
senare forskning vara på grund av att det finns en positiv relation mellan 
välgörenhetsrelaterade aktiviteter som organisationer gör och intressenters attityder till 
organisationer som gör det (Vanhamme et al., 2011:261). 

Socialt ansvarstagande har blivit ett hett ämne bland dagens organisationer och det 
används som en metod för att försöka förbättra organisationens image även enligt andra 
forskare (Waddock & Googins, 2011:24). En organisations rykte, och därmed imagen, 
utgörs idag av bland annat organisationens arbete med välgörenhet (Eisenegger & Schranz, 
2011:130). Det är nämligen vitalt för organisationer att ha en god image för att bli 
framgångsrika, och hotet mot att få ett negativt rykte och där av en negativ image är en av 
de främsta anledningarna till att organisationer engagerar sig i välgörenhetsarbete och 
socialt ansvarstagande (Eisenegger & Schranz, 2011: 134). 

Enligt andra forskare är kommunikation av välgörenhetsarbete som 
marknadskommunikationsverktyg omstritt och problematiskt (Pomering, 2011). Detta 
eftersom intressenter ofta är skeptiska och ser igenom vad en organisation försöker 
kommunicera sett till organisationens grundläggande motiv bakom kommunikationen. 
Denna typ av kommunikation tolkas i många fall som reklam hos intressenterna, vilket 
framkallar de högsta nivåerna av skepticism (Pomering, 2011:380). 

Mårtensson hävdar att de organisationer som satsar seriöst på CSR, samt lever upp till 
vad de kommunicerar, kan skapa mervärde för organisationen i jämförelse med de 
organisationer som inte är seriösa i sin satsning (Mårtensson, 2009:41). De organisationer 
som säger att de engagerar sig i välgörenhet och socialt ansvar men egentligen inte gör det 
löper med andra ord stor risk att bli utsatta för hård kritik vilket kan skada imagen 
(Mårtensson, 2009:41f). Detta kan exemplifieras från ett givet fall då Shell blev utsatta för 
hård kritik när de anklagades för att lämna oljespill som förstörde dricksvattnet i samhället 
där de vid denna tid arbetade (Ibid.). Under denna tid löd deras slogan: ”Only by behaving 
responsibly can any company hope to operate profitably” och organisationen var uppbyggd 
kring öppenhet och ansvar, något som raserades när de fick be om ursäkt för sina 
olämpliga handlingar som påverkade miljön negativt (Ibid.). 
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Samtidigt som organisationer kan kommunicera välgörenhetsarbete i försök att reglera 
och påverka imagen bör de vara försiktiga med användandet av området eftersom negativa 
CSR-associationer, enligt forskarna Öberseder, Schlegelmilch och Murphy, 
uppmärksammas i högre grad av intressenter än vad positiva uppfyllelser av CSR-arbete 
gör (Öberseder, Schlegelmilch & Murphy 2013:1840).  

Motiveringen varför tidigare forskning och nämnda teorier under denna titel är relevant 
för studien ligger till grund i den sammanvävda relationskopplingen mellan organisationens 
arbete med CSR och imagen som organisationer har. Hur intressenter upplever bilden av 
organisationen påverkar deras uppfattning och åsikter kring organisationens CSR-arbete. Å 
andra sidan, hur intressenter upplever bilden av organisationens CSR-arbete påverkar deras 
uppfattning och åsikter om organisationen. Denna relationskoppling kan enligt forskarna 
Maden, Arikan, Telci och Kantur förklaras och metaforiseras genom att båda dessa 
områden är sidorna av samma mynt (Maden, Arikan, Telci & Kantur, 2012:657). 

2.3	  Cause-‐related	  marketing	  
Socialt ansvarstagande i samhället sett till samhällsfrågor och problem började vid 
begynnelsen av området stödjas av organisationer helt utan en intention med att få tillbaka 
någonting i gengäld (Varadarajan & Menon, 1988:58). För att överleva på marknaden 
gjorde organisationerna sedan ett val från att göra samhället gott, till att göra något ännu 
bättre på längre sikt för att prestera bättre på marknaden på många fronter (Varadarajan & 
Menon, 1988:58f). Nu har området utvecklats till en investeringsfråga för organisationer – 
om de ska investera stora resurser i något de gör frivilligt i hopp om att få någonting 
tillbaka (Ibid.). 

I den icke-vinstdrivande organisationen Business in the communitys undersökning ”Brand 
benefits” beskrivs CRM som en aktivitet där vinstdrivande- och välgörenhetsorganisationer 
samarbetar för att uppnå ömsesidig vinst (Bussiness in the community, 2004:3). Den 
övergripande definitionen av CRM som denna studie utgår ifrån är emellertid Varadarajan 
och Menons: 

”Cause-related marketing is the process of formulating and implementing marketing activities that 
are characterized by an offer from the firm to contribute a specified amount to a designated cause 
when customers engage in revenue-providing exchanges that satisfy organizational and individual 
objectives.” (Varadarajan & Menon, 1988:60) 

I dagens samhälle vill människor kunna göra ansvarsfulla val, bland annat när det gäller köp 
av produkter. Det har gjort att organisationer ser nyttan i att engagera sig i frågor som 
engagerar deras intressenter (McWilliams & Siegel, 2006). Detta har i sin tur lett till att det 
idag ses som en nödvändighet för organisationer att ta ett samhällsansvar och 
implementera det i deras vardagliga arbete, bland annat genom olika aktiviteter 
(Lichtenstein, Drumwright & Braig, 2004).  

CRM är en specifik aktivitet inom arbetet med CSR på samma gång som det är en 
marknadsaktivitet och CRM kan användas för att organisationen ska visa att de tar ett 
ansvar i samhället, i syfte att deras intressenter ska uppfatta att de är en ansvarstagande 
organisation (Vanhamme et al., 2011:261; van den Brink et al., 2006:16; Brønn, 2011:116). 
CRM har alltså, liksom CSR, en stark påverkan på intressenters lojalitet till organisationen 
(Brønn, 2011:117). 

Som tidigare nämnts finns det ett samband mellan CSR-aktiviteter och intressenters 
attityd mot organisationen och dess produkter. Det innebär att CRM, som en del av CSR, 
på samma sätt kan leda till en förbättrad image för organisationen och en förbättrad 
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relation med intressenterna (Endacott, 2004:184; Varadarajan & Menon, 1988:60; 
Vanhamme et al., 2011:262). 

Vinstdrivande organisationer vill få ut något av alla marknadsaktiviteter de gör, 
inkluderat aktiviteter där de skänker eller donerar pengar (Polonsky & Wood, 2001:8). De 
organisationer som får tillbaka i gengäld vid aktiviteter av en givande karaktär har en säker 
känsla för marknaden eftersom dessa har bildat ett relationsförhållande som kännetecknas 
av att alla involverade parter vinner på organisationens initiativ (Ibid.). Organisationens 
intressenter vinner på initiativet eftersom de känner att de kan bidra och hjälpa till vilket 
bildar en positiv känsla hos dem samhällsfrågan och välgörenhetsorganisationen genererar 
stöd till sitt arbete, och den vinstdrivande organisationen får fördelar som lojala 
intressenter, förbättrad organisationsimage, med flera fördelaktiga resultat (Langford, 
2009:345f; Brønn, 2011:117; Varadarajan & Menon, 1988:60f). Detta relationsförhållande, 
som kan vara svårt att uppnå, sammanfattas enligt forskarna Polonsky och Wood som en 
så kallad win-win-win-situation där alla parter vinner på aktiviteten (Polonsky & Wood, 
2001:8). 

CRM kan även användas för att öka försäljningen på redan storsäljande produkter, eller 
användas som en hävstång för produkter som inte säljer bra (Varadarajan & Menon, 
1988:62). Eftersom dagens produkter är häpnadsväckande många och mer eller mindre har 
samma kvalitet och pris kan CRM också används för att differentiera företaget eller 
produkten på marknaden (Brønn & Vrioni, 2001:207, 218). Vidare menar forskare att CRM 
är effektivt för att differentiera produkter speciellt när det är liten skillnad i produkternas 
kvalitet och pris (Nelson, Kanso & Levitt, 2007:290). Organisationer får med andra ord 
konkurrensfördelaktigheter genom att engagera sig i samhällsfrågor, dels sett till själva 
produkterna men även till organisationens övergripande status och image (Ibid.). 

2.4.1 Skepticism 
Begreppet skepticism har olika former och uttryck som människan visar på, men inom 
marknadskommunikationens vetenskapsfält kan skepticism beskrivas som att intressenter 
har en försvarsmekanism som finns till för att försvara sig mot allmänna samt vilseledande 
marknadskommunikativa budskap (Sohlberg & Sohlberg, 2013:71f). Intressenter utvecklar 
alltså skeptiska attityder mot reklam och övrig extern kommunikation från organisationer 
då de samlar på sig kunskap om marknadskommunikativa taktiker och vad användandet av 
det egentligen innebär (Kim & Lee, 2009:466ff). De två nyckeldimensionerna över 
intressenters skepticism är tvivlandet eller tveksamheten till marknadskommunikationens 
bakomliggande motiv, och misstron mot antaganden i de marknadskommunikativa 
budskapen som mottagaren exponeras för (Kim & Lee, 2009:469). 

Intressenters skepticism är ingenting nytt – forskare har kommit fram till att 
skepticismen mot marknadskommunikativa budskap och marknadsaktiviteter utvecklas vid 
en ung ålder (Kim & Lee, 2009:468). Människan vidgår tidigt det faktum att 
marknadsförare försöker övertala med budskap som är ensidiga och möjligtvis falska. De 
motiv som en organisation har när de formulerar och implementerar 
marknadskommunikativa budskap och marknadsaktiviteter är ofta enligt intressenters 
uppfattningar att organisationen drivs av att gå med vinst, vilket på senaste åren har blivit 
en utmaning för användandet av CRM (Ibid.). 

CRM är enligt Varadarajan och Menons definition en marknadsaktivitet och en 
sammanfattning kan dras att intressenter är mer eller mindre naturligt skeptiska mot CRM 
just av detta faktum (Varadarajan & Menon, 1988:60). Olika typer av praktisk 
marknadskommunikation kan ha olika genvägar eller lösningar för att undvika intressenters 
skepticism, men de svårigheter som finns vid användandet av specifikt CRM är ett antal 
(Kim & Lee, 2009:469). För att undvika skepticism vid användandet av CRM-aktiviteter 
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bör utformandet av aktiviteten innehålla noggrann hantering av samtliga beståndsdelar som 
ingår i en CRM-aktivitet. Exempel på detta är aktivitetens donationsstorlek och 
samhällsfrågans passform till organisationens praktiska arbete (Ibid.). Intressenter bildar sin 
uppfattning om CRM-aktiviteterna utifrån dessa beståndsdelar och granskar dem 
omedvetet varpå de bygger sin grad av skepticism eller trovärdighet mot aktiviteten (Webb 
& Mohr, 1998:227, 236; Kim & Lee, 2009:469). 

Webb och Mohr, författare till studien ”A typology of consumer responses to cause-
related marketing”, beskriver att kopplingen mellan CRM och skepticism är ironisk då 
användandet av CRM är det enklaste sättet för en organisation att informera sina 
intressenter om sitt filantropiska aktivitetsarbete som ska stå för trovärdighet och generera 
ökad trovärdighet. Men eftersom det oftast kommuniceras i samband med, eller i liknelse 
av vanlig reklam, som är den mest opålitliga kanalen enligt intressenter, blir intressenterna 
skeptiska eftersom de kan ”se igenom” vad organisationen egentligen vill att aktiviteten ska 
generera (Webb & Mohr, 1998:236f). Detta kan även vara på grund av att de 
välgörenhetsrelaterade produkterna är direkt kopplade till försäljning, vilket ytterligare 
framkallar skepticism sett till organisationens bakomliggande motiv med 
välgörenhetsinitiativet (Chéron et al., 2012:357). 

Forehand och Grier, vilka publicerat artikeln ”When is honesty the best policy?”, 
argumenterar vidare att intressenters skepticism inte är enkelt driven av tron om att 
organisationer engagerar sig i välgörenhet för egen vinning (Forehand & Grier, 2003). Det 
kan vara så, men just av det faktum att organisationer oftast är tysta om sina grundläggande 
motiv med aktiviteten bildar det en negativt laddad perception hos intressenterna vilket i 
vissa fall kan göra dem skeptiska (Forehand & Grier, 2003:350). Skepticismen mot 
organisationens motiv bakom CRM-aktiviteten kan enligt Webb och Mohr reduceras 
genom att organisationen tydligt visar på hur mycket som har donerats eller visar hur 
välgörenhetsorganisationen som de samarbetar med använder donationssumman. Vidare 
reduktion kan uppnås genom att ha ärliga aktiviteter som visar på att uttalad donation 
faktiskt delas ut och inte är minimal eller trivial (Webb och Mohr, 1998:236). 

Motiveringen varför teorier och tidigare forskning inom området skepticism mot CRM 
är relevant för studien är för att intressenter som är skeptiska mot CRM möjligtvis inte 
köper välgörenhetsrelaterade produkter eller tar till sig marknadsaktivitetens budskap. 
Faktum är att skepticismen finns hos intressenterna, vilket organisationer som använder sig 
av CRM borde vara medvetna om för att kunna undvika att formulera CRM-aktiviteter 
som framkallar skepticism hos intressenter. Skepticism kan vara ett personligt drag hos en 
viss intressent som är konstant. Det ligger då till marknadskommunikatörens uppgift att 
även veta vilka karaktärsdrag i en marknadsaktivitet som temporärt kan sänka denna typ av 
skepticism för att CRM-aktiviteten ska bli framgångsrik (Kim & Lee, 2009:466). 

2.4.2 Kommunikation av cause-related marketing 
Enligt Rita Mårtenson, professor inom marknadsföring, används känslor i reklam för att 
öka en intressents engagemang för både budskapet och produkten, där varje känslomässig 
emotion väcker en beteendemässig motsvarighet (Mårtenson, 2009:138). Ett exempel på 
detta kan vara att en känsla i reklamen förmedlar budskapet sorg som mottagaren tolkar 
och får sedan en beteendemässig motsvarighet i form av mottagaren börjar gråta. Det kan 
alltså även vara en känsla som förmedlar glädje som får mottagaren att skratta. Dock är det 
sällan organisationer, och därmed praktiker använder sig av negationer som sorg i sin 
externa marknadskommunikation, eftersom det kan vara problematiskt sett till hur 
budskapet i sådan typ av kommunikation kommer att uppfattas hos mottagaren 
(Mårtenson, 2009:147f). 
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Att använda den känslomässiga biten av hopp i reklam förekommer ofta och är väldigt 
effektivt eftersom det ger ett löfte om att något ska förändras till det bättre (Mårtenson, 
2009:138). Att den negativa situationen som råder ska förbättras genom ett köp eller ett 
engagemang är något som många organisationer lovar i sin kommunikation kring en viss 
produkt (Mårtenson, 2009:142). En uppenbar liknelse med detta är att kommunikation om 
en samhällsfråga som vid tillfället är i en negativ situation kan förbättras genom att 
intressenter köper välgörenhetsrelaterade produkter för att förbättra situationen. 

I en studie gjord av forskarna Lafferty och Edmondson visade det sig att det inte gör 
någon skillnad om organisationen eller samhällsfrågan porträtteras i en allmän CRM-
aktivitetet sett till attityder mot varumärket, samhällsfrågan eller organisationen (Lafferty & 
Edmondson, 2009:137ff). Däremot spelar det roll vilken bild eller grafik som visas i CRM-
aktivitetens kommunikation, då det visar sig att aktiviteten blir mer effektiv om 
organisationen visar grafik som är från organisationen eller varumärket istället för att visa 
det som är från välgörenhetsorganisationen eller samhällsfrågan (Ibid.). 

Organisationerna bör dock vara försiktiga med att använda kommunikation av CRM 
för mycket (Gupta & Pirsch, 2006:323). Om de främjar sitt välgörenhetsarbete för mycket 
kan det uppfattas som om de exploaterar samhällsfrågan i syfte med att endast vinna på det 
själv. Samhällsfrågan och det eventuella problemet ska kort sagt stå i centrum, men inte för 
mycket (Ibid.). 

2.5	  Cause-‐related	  marketing-‐aktivitetens	  beståndsdelar	  
En CRM-aktivitet är uppbyggd och formad av flertaliga beståndsdelar som rör den 
vinstdrivande organisationen, produkten, välgörenhetsorganisationen och samhällsfrågan. 
En CRM-aktivitet kan även studeras utifrån olika perspektiv, det vill säga ekonomiska, 
psykologiska eller kommunikativa med mera. Denna studie behandlar det kommunikativa 
perspektivet på CRM, där nedanstående beståndsdelar behandlas. En teoretisk avgränsning 
har gjorts genom att studien endast behandlar utvalda beståndsdelar vilka enligt teorin är 
framträdande när det gäller framkallandet av skepticism hos intressenter mot CRM-
aktiviteter.  

2.5.1 Välgörenhetsorganisationen och samhällsfrågan 
 
Organisationens passform med samhällsfrågan 
När det gäller valet av samhällsfråga till CRM-aktiviteten bör organisationen inledningsvis 
fundera över samhällsfrågans och välgörenhetsorganisationens passform till 
organisationens praktiska arbete (Gupta & Pirsch, 2006:322f). När en CRM-aktivitet tas 
fram bör organisationens skapare överväga vilken samhällsfråga de ska stödja utifrån hur 
den skulle kunna passa organisationen och bilden intressenterna har av organisationen. För 
att vara på den säkra sidan, och undvika negativitet i form av skepticism hos intressenterna, 
bör en organisation hitta en fråga som passar bra överens med organisationens praktiska 
arbete och image, som en förutsättning att kunna bilda en positiv anslutning till 
välgörenhetsorganisationen och samhällsfrågan (Ibid.). Hittar organisationen inte en fråga 
som passar bra avråder forskarna organisationer i sådana fall att använda CRM (Ibid.).  

När passformen är logisk blir intressenter positivt inställda till CRM-aktiviteten och är 
mer benägna till att engagera sig i samhällsfrågan och att köpa produkten eller tjänsten 
(Gupta & Pirsch, 2006:318). Endacott, författare till studien ”Consumers and CRM”, 
menar vidare att det är riskabelt att använda CRM om passformen inte är god, då risken är 
att intressenterna kan bli misstänksamma mot initiativet eftersom det kan uppfattas som 
om den vinstdrivande organisationen bara har valt en fråga för att vara med på 
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marknadskommunikationståget och att det inte handlar om att organisationen vill ta ett 
socialt ansvar (Endacott, 2004:183-184). 

Att stödja en fråga som passar den vinstdrivande organisationens praktiska arbete är 
viktigt för att uppnå framgång genom CRM då det bland annat märkbart höjer 
intressenternas lojalitet till initiativet. CRM-aktiviteter som har en hög passform mellan 
dessa två parter är enligt forskning fem till tio gånger mer effektiva än CRM-aktiviteter som 
har en låg passform (van den Brink et al., 2006:17f). Sheikh och Beise-Zee tar 
resonemanget vidare och visar på att en låg överensstämmelse mellan organisationen och 
samhällsfrågan till och med kan skada själva organisationen och dess image (Sheikh & 
Beise-Zee, 2011:35). 

En studie gjord av Chéron et al. visar på att positivare attityder framkallades hos 
intressenter om passformen mellan samhällsfråga och vinstdrivande organisation var god 
vid användandet av CRM. Passformen visades även vara en viktigare faktor än tidsperioden 
på CRM-aktiviteten (Chéron et al., 2012). 

Den fundering intressenter kan få om passformen mellan den vinstdrivande 
organisationen och välgörenhetsorganisationen med samhällsfrågan är om samarbetet är 
logiskt eller vettigt. En bra passform definieras enligt Lafferty, Goldsmith och Hult som att 
organisationens image och samhällsfrågans image är av samma kategori – alltså att 
intressenterna uppfattar att de båda parterna hör till samma område och att intressenterna 
kan komma fram till kopplingen själv (Lafferty, Goldsmith & Hult, 2004:513f). En 
organisation med en bra passform till en samhällsfråga kan exempelvis vara att en 
organisation som säljer kosmetik till kvinnor stödjer samhällsfrågan om bröstcancer. Denna 
passform blir logisk eftersom produkten säljs till kvinnor och kvinnor är utsatta för 
sjukdomen. Definitionen på en mindre bra passform är när organisationens image och 
samhällsfrågans image är inkonsekventa mot varandra vilket gör att intressenter inte får en 
naturlig förståelse varför två parter samarbetar med varandra (Ibid.). Ett exempel på en 
mindre bra passform kan vara att ett oljeföretag samarbetar och stödjer miljöfrågor eller 
hållbarhetsinitiativ (Ibid.). 

Gupta och Pirsch menar på att det finns två nyckelbeståndsdelar som spelar en 
avgörande roll för CRM-aktivitetens framgång. Ena beståndsdelen är som ovan nämnt 
passformen mellan den vinstdrivande organisationen och samhällsfrågan, och den 
ytterligare är intressenternas grad av identifikation till samhällsfrågan (Gupta & Pirsch, 
2006:315).  

 
Intressenters identifikation till samhällsfrågan 
Forskning om intressenternas identifikation till en samhällsfråga har sina rötter i teorier om 
sociala identiteter som menar på att människor bär på en skapad, individuell identitet, även 
kallat självbild som de har med sig vid byggande av uppfattningar (Vanhamme et al., 
2011:262). Detta innebär att alla intressenter har en psykologisk anknytning till en 
samhällsfråga baserat på deras individuella identitet som består av många olika delar – 
exempelvis värderingar, och det är dessa delar människor bygger en uppfattning om 
samhällsfrågan på (Ibid.). 

Identifikationen som intressenterna har till en samhällsfråga byggs till viss del på var 
samhällsfrågan stöds, alltså om den är lokal, nationell eller internationell. Tidigare forskning 
visar till exempel att amerikanska samt kinesiska medborgare helst stödjer lokala frågor 
(Vanhamme et al., 2011:264). Slutsatsen av detta kan dras när intressenter känner fysisk 
närhet till en fråga är de mer positivt inställda till en CRM-aktivitet eftersom de får en 
uppfattning om att de kan få någonting i gengäld (Ibid.). Utmaningarna för användandet av 
CRM är enligt denna beståndsdel att samhällsfrågan som stödjs måste ”matcha” 
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intressenternas självbild så de vet vad det är för problem samt vad det handlar om, och vart 
frågan stödjs (Ibid.). 

När en organisation väljer vilken samhällsfråga de ska stödja genom en CRM-aktivitet 
är det viktigt att ta hänsyn till vilka samhällsfrågor som organisationens intressenter ser ett 
värde i att stödja. Intressenternas identifikation med samhällsfrågan kan ha en signifikant 
påverkan på organisationens image och forskare menar att CRM endast engagerar de 
intressenter som sympatiserar med eller kan relatera till samhällsfrågan (Bhattacharya & Sen 
2003; Vanhamme et al., 2012:269; Sheikh & Beise-Zee, 2011:35). Intressenter ser ett värde i 
att stödja samhällsfrågor där de ser att det behövs stöd, samt där de upplever att de själva 
kan hjälpa till och att deras bidrag är värdefullt (Polonsky & Speed, 2001:1374). För att 
aktiviteten ska bli effektiv behöver därför organisationens val av samhällsfråga och 
donation genom CRM vara värdefull även för deras intressenter (Ibid.). Genom att 
associera en produkt till intressenters värderingar om välgörenhet förväntas relationen 
mellan intressenterna och organisationen förbättras (Sheikh & Beise-Zee, 2011:35). 

Vidare identifierar sig intressenter mer med samhällsfrågor som är plötsliga än de som 
är pågående (Vanhamme et al., 2011:269). En samhällsfråga som är plötslig syftar till att 
stödja primära behov som livsförnödenheter, medan en pågående samhällsfråga syftar till 
att stödja sekundära behov i form av livskvalitéer (Vanhamme et al., 2011:264). Dock 
påverkar en plötslig samhällsfråga, av karaktären att den även är kort, intressenterna 
marginellt lite sett till organisationens image och den övergripande uppfattningen om 
organisationens långsiktiga välgörenhetsarbete (Vanhamme et al., 2011:269). Om 
organisationen väljer en plötslig fråga att stödja kan de under denna korta tid öka 
försäljningen mer eftersom intressenterna identifierar sig mer med samhällsfrågan, men är 
organisationen ute efter långsiktiga samarbeten bör de, som tidigare nämnts, stödja 
pågående samhällsfrågor som varar under en längre tid (Ibid.). Utöver detta väljer 
organisationer ofta att genom sina CRM-aktiviteter stödja samhällsfrågor som får positiv 
uppmärksamhet i media och enligt senare forskning är det de samhällsfrågor som är 
internationella som får mest uppmärksamhet (Varadarajan & Menon, 1988:65; Vanhamme 
et al., 2011:269).  

Studien av Lafferty et al. visar att intressenter har en mer positiv inställning till en 
organisation som stödjer en samhällsfråga som är välkänd, vilket betyder att utformarna av 
CRM-aktiviteter bör ha detta i åtanke när de väljer vilken välgörenhetsorganisation som ska 
stödjas (Lafferty et al., 2004:526). Samhällsfrågans välkändhet är oftast mätt i allmän 
medvetenhet om välgörenhetsorganisationen inom donationslitteraturen, och forskningen 
har visat på att kommunikation från en välgörenhetsorganisation som uppfattas vara 
välkänd har mycket större genomslag, och får summeringsvis mer bidrag från samhället 
(Bendapudi, Singh, Bendapudi, 1996; Lafferty et al., 2004:515). 

Det rekommenderas utöver detta att vinstdrivande organisationer som har ett välkänt 
varumärke bör ingå i samarbeten med välgörenhetsorganisationer som också har ett välkänt 
varumärke och stödjer välkända samhällsfrågor för att uppnå en positiv effekt hos 
intressenterna, bland annat sett till den vinstdrivande organisationens övergripande image 
(Lafferty et al., 2004). När detta samarbete uppnås höjs alltså den vinstdrivande 
organisationens image i ögonen hos intressenterna (Lafferty et al., 2004:526). 

Detta underlättas med andra ord av att välja ”rätt” samarbetspartner i form av 
välgörenhetsorganisation för organisationen för att bilda ett gott samarbete. Detta 
samarbete kallas i litteraturen för cause-brand alliances, och är gott i den meningen att båda 
involverade parter tjänar någonting på samarbetet (Lafferty et al., 2004:524ff). Laffertys et 
al. studie visar på en bredare nivå att intressenters attityder mot organisationen förbättras 
om samarbetet uppfattas göra samhällsfrågan gott (Lafferty et al., 2004). 
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2.5.2 Tidsperiod 
När en organisation funderar kring att använda sig av CRM ska de fundera kring vad som 
är målet och bestämma om det är en taktisk eller strategisk åtgärd (Adkins, 1999:10ff ). 
Den strategiska aktiviteten är långsiktig och har syftet är att förbättra organisationens 
image, medan den taktiska är kortare och har ett mer säljande syfte (Vanhamme et al. 
2011:261). Organisationer använder oftast CRM under kortare perioder, men för att 
maximera effekten av CRM som PR-verktyg har det visat sig att aktiviteter som pågår 
under längre tid är fördelaktigare sett till bland annat att förbättra organisationens image 
(Varadarajan & Menon, 1988:63f). Genom ett långsiktigt samarbete med en 
välgörenhetsorganisation kan den vinstdrivande organisationen undvika den misstro andra 
organisationer kan tvingas möta (Webb & Mohr, 1998:236).  

Hur mycket organisationen engagerar sig i samhällsfrågan påverkar vilket genomslag 
CRM-aktiviteten får (van den Brink et al., 2006). Engagemanget till samhällsfrågan visas i 
en större grad vid långsiktiga CRM-aktiviteter, vilket har en mer positiv effekt hos 
intressenterna. En CRM-aktivitet ökar i effektivitet parallellt med dess tidsperiod och 
organisationer bör stödja en fråga i taget, och helst samma fråga hela tiden för att visa sitt 
engagemang mer (van den Brink et al., 2006:18).  

Webb och Mohr menar utöver detta att en organisation bör vara delaktig i flertaliga 
filatropiska aktiviteter som har med samhällsfrågan att göra för att visa ökat engagemang 
till initiativet (Webb & Mohr, 1998:237). Organisationen behöver alltså visa engagemang till 
samhällsfrågan för att organisationens goda intentioner med välgörenhetsinitiativet ska 
uppmärksammas hos intressenterna med positivism, samt för att intressenternas 
uppmålade uppfattningar om att organisationens bakomliggande motiv inte (bara) handlar 
om försäljning ska reduceras (Ibid.). 

2.5.3 Produkten 
Vilken produkt organisationen väljer att koppla till CRM-aktiviteten inverkar på dess 
genomslag och bidrar till hur intressenterna påverkas. För att en CRM-aktivitet ska 
förbättra en organisations image ska aktiviteten pågå under en längre period och innehålla 
en lågengagemangsprodukt (van den Brink, et al., 2006). Undersökningar visar att enklare 
och billigare produkter som kräver lågt engagemang, som till exempel godis eller 
dagligvaror är effektivast för CRM-aktiviteter. Detta till skillnad från nödvändiga och 
dyrare produkter som kräver högre engagemang av köparen, till exempel hushållsapparater, 
byxor eller bilar (Strahilevitz & Myers, 1998; Polonsky & Speed, 2001:1374). Således kan 
högengagemangsprodukter definieras som produkter som är intressanta, värdefulla och 
tilltalande för konsumenten (Martin, 1998:10). Medan lågengagemangsprodukter är 
motsatsen, alltså sådana produkter som är mindre viktiga och kräver mindre engagemang 
av köparen (Ibid.). Ett ungefärligt pris för dessa två kategorier nämns i Martins studie, 
högengagemangsprodukter kostar ungefär 300 kronor och lågengagemangsprodukter 25 
kronor (Martin, 1998:16). Det är dock viktigt att ta i hänsyn att gränsen mellan vad som 
anses en låg- respektive högengagemansprodukt för intressenten är hårfin, bland annat när 
det gäller kläder (Martin, 1998:12). 

Utöver detta menar Lafferty et al. att den välgörenhetsrelaterade försäljningsprodukten 
bör kunna associeras med samhällsfrågan för ytterligare framgång i aktiviteten (Lafferty et 
al., 2004). Ett exempel på detta kan vara att fiberrika flingor associeras med stöttning av 
cancerforskning eftersom fiberrika flingor visar sig kunna motverka vissa former av cancer 
(Lafferty et al., 2004:514). 



 
 

Win-win-win? 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

 13 

2.5.4 Donationsstorleken och donationstypen 
När organisationen har valt produkt till aktiviteten ska de fundera kring donationsstorleken, 
med andra ord den summa som skänks till välgörenhetsorganisationen och samhällsfrågan. 
Intressenter tror, enligt Moosmayer och Fuljahn, att en CRM-aktivitet är ett generellt bra 
sätt för välgörenhetsorganisationer att generera tillgångar (Moosmayer & Fuljahn, 
2010:545f). De tror även att välgörenhetsorganisationer i de flesta fall drar övergripande 
fördelar av att vara anslutna till en CRM-aktivitet. Dock bildar intressenterna en 
uppfattning om CRM-aktiviteten baserad på donationsstorleken som varierar beroende på 
summan. I vissa fall, vid exempelvis användning av en låg donationssumma, kan 
intressenterna bilda en uppfattning om den vinstdrivandeorganisationen som om de är 
orättvisa och drar en egennytta av samarbetet (Ibid.). Forskarna menar vidare att 
intressenter kan känna sig snåla om donationssumman är för låg då de anskaffar en 
välgörenhetsassocierad produkt, vilket kan leda till att de avstår från att genomföra köpet. 
En högre donationsstorlek kan å andra sidan få intressenten att känna sig generös, vilket 
kan ha en positiv effekt eftersom konsumtionsrelaterade känslor av skuld kan dämpas hos 
intressenterna (Moosmayer & Fuljahn, 2010:544).  

Donationsstorleken kan utöver detta ha en objektiv eller en subjektiv karaktär. Den 
objektiva karaktären är att ”krona X, eller procent X skänks till samhällsfråga Y vid köp av 
denna produkt”, medan den subjektiva karaktären är att ”en del av organisationens vinst, 
eller en del av inköpspriset av denna produkt skänks till samhällsfråga X” (Kim & Lee, 
2009:469f, 476f). Kim och Lee kommer i studien fram till att en vagt kommunicerad 
donationsstorlek inte är att rekommendera eftersom den donerade summan eller storleken 
inte går att verifiera, vilket kan göra köparen skeptisk eftersom de då upplever CRM-
aktiviteten som mindre trovärdig (Kim & Lee, 2009:476). 
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3.	  METOD	  
Nedan presenteras studiens val av metod, urval och avgränsningar. Under kapitlet presenteras även hur 
metoderna genomfördes, samt problem med genomförandet. Mot slutet av kapitlet avhandlas frågor om 
studiens validitet och reliabilitet. 

3.1	  Metodval	  
Studien ämnar söka djupare kunskap inom det valda området och kvalitativa metoder 
används eftersom de krävs för att kunna behandla syftet på bästa sätt, samt för att kunna 
samla in material och svara på studiens frågeställningar (Richards & Morse, 2007:27ff). Hur 
valda organisationer använder sig av och tänker kring CRM-aktiviteter kan med andra ord 
påvisas i högre grad med kvalitativa metoder än om studien skulle ha haft ett kvantitativt 
angreppssätt. Studien är en beskrivande typ i den mening att den ger svar om hur ett 
fenomen visar sig (Esaiasson, Gilljan, Oscarsson & Wängnerud, 2012:36). 

För att samla in material och kunna svara på studiens frågor om varför 
organisationerna använder CRM, varför de ser ut som de gör, samt hur de ser ut i butik har 
en övergripande metod använts, kompletterat av två mindre metoder.  De mindre 
metoderna består av en enklare förstudie som liknar en informationssökning och en 
kvalitativ innehållsanalys av hur CRM-aktiviteterna kommuniceras i respektive 
organisations butik i Sundsvall. Den övergripande metoden är kvalitativa samtalsintervjuer 
med respektive organisations verksamma person inom området. Valet av vilka CRM-
aktiviteter och således organisationer som studien ska behandla gjordes genom att ta en 
gångtur i Sundsvalls Stenstad för att se vilka pågående aktiviteter som stod ut mest genom 
en vardaglig och enkel observation. 

Den kronologiska ordningen på utförandet av metoderna börjar med förstudien av 
CRM-aktiviteterna vilken gjordes i syfte med att ge underlag till samtalsintervjuerna och 
den empiriska bakgrunden. Sedan gjordes den övergripande metoden vilka var de 
kvalitativa samtalsintervjuerna med organisationernas verksamma personer inom området, 
och avslutningsvis gjordes den kvalitativa innehållsanalysen om hur aktiviteterna 
kommuniceras i butik. 

3.2	  Urval	  och	  avgränsningar	  
Varför studien endast behandlar CRM-aktiviteter i Sverige är för att majoriteten av tidigare 
forskning inom området CRM har gjorts i andra länder än Sverige och där av andra CRM-
aktiviteter med annan nationalitet. Andra anledningar varför studien endast behandlar 
svenska CRM-aktiviteter är på grund av att de är i vår närhet, vilket kan vara relevant ur det 
ett svenskt samhällsperspektiv. 

Studien behandlar endast CRM-aktiviteter som är associerade med produkter – alltså 
inte tjänster. Detta eftersom valda teorier till största delen behandlar, och är anpassade efter 
att endast handla om CRM-aktiviteter som är associerade med produkter. Skulle CRM-
aktiviteter som associeras med tjänster även behandlas skulle studiens omfattning öka i 
storlek, vilket vi anser blir för omfattande sett till studiens ambitionsnivå. 

Studien behandlar endast en CRM-aktivitet per organisation som har pågått under år 
2013 av den anledningen att aktiviteten ska vara aktuell. Under tiden studien genomfördes 
pågick aktiviteterna, vilket ämnar göra studien så aktuell som möjligt inom området. 



 
 

Win-win-win? 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

 15 

3.2.1 Organisationerna och cause-related marketing-aktiviteterna 
Observationen från Sundsvalls Stenstad följdes av valet om vilka aktiviteter som studien 
komma att behandla, och dessa blev Apoteket med sin julkampanj, Boomerang med 
aktiviteten Hållbara Hav, Ica med aktiviteten Var med och må bra, Kappahl med sin 
julkampanj, och slutligen Ur&Penn med aktiviteten Give Hope. Varför studien behandlar 
just fem organisationer med fem CRM-aktiviteter är för att kunna få en bred spridning 
branschmässigt med olika synvinklar på CRM och användandet av det. Studien behandlar 
enskilda fall, där en allmängiltig eller generaliserbar ambition inte belyses. Där av fokuserar 
inte studien att söka teoretisk mättnad då informationen ska ha mjölkats ur till fullo och 
materialet som studien får in börjar se allt mer likadant ut (Esaiasson, 2012:275). På grund 
av detta har fler organisationer med fler CRM-aktiviteter inte tagits med. 

Efter rundturen i Sundsvalls Stenstad hade vi en lista på ett trettiotal organisationer 
med deras specifika CRM-aktiviteter. Vi rangordnade dessa efter branschmässig spridning 
och kommunikationsmässig uppmärksamhet. Med listan i hand ringde vi till 
organisationerna och de flesta tackade nej till att medverka i studien. Vi fortsatte att söka 
efter deltagare och fick tillslut ihop fem respondenter. Nackdelen med detta urval är att 
studien behandlar två organisationer som är inom klädbranschen: Boomerang och 
Kappahl. Men vi anser att det inte påverkar studien negativt eftersom ena organisationen 
säljer exklusiva kläder och den andra mer budgeterade med billigare märken, vilket ger 
dessa olika varumärken. Resterande organisationer är verksamma inom följande branscher: 
läkemedel, accessoarer och livsmedel. 

Syftet med att få en spridning i deltagande organisationer är för att få en bredd på 
CRM-aktiviteterna, så organisationerna dels inte stöttar samma eller liknande 
samhällsfrågor, samt ur till exempel en produktsynpunkt i och med den teoretiska 
förankringen. 

3.2.2 Respondenter 
Respondenterna valdes utifrån deras befattning och arbetsuppgifter då centralitet är 
väsentligt för studien, det handlar om att hitta rätt person som arbetar med kommunikation 
kring ämnet för att svara på intervjufrågorna utifrån ett kommunikativt perspektiv. 
(Esaiasson et al., 2012:258). Skulle intervjun göras med till exempel HR-chefen på en 
organisation finns det en risk att svaren fokuseras utifrån personalens perspektiv, samma 
situation skulle kunna uppstå om intervjun skulle ske med organisationens verkställande 
direktör, som med stor sannolikhet skulle svara utifrån ett ekonomiskt perspektiv.  

Vi ringde till varje organisations telefonväxel eller allmänna telefonnummer och blev 
därifrån lotsade tills vi kom till rätt person för vårt ärende. Att på det här sättet använda ett 
snöbollsurval för att komma i kontakt rätt personer för studien är vanligt då centralitet är 
en primär urvalsprincip (Esaiasson et al., 2012:189f). Varför studien behandlar totalt fem 
intervjupersoner, uppdelningsvis en person på respektive organisation, är en 
omdömesfråga och vi anser att en person per organisation räcker för att besvara studiens 
syfte (Ryen, 2004:85). Som tidigare nämnts söker studien inte teoretisk mättnad sett till 
aktiviteterna för att se samband eller likheter. Samma faktum gäller antalet intervjupersoner 
– studien söker inte skildringar i respondenternas uttalande även om de skulle vara inom 
samma organisation eller inte. Studiens syfte och frågeställningar kan sammanfattningsvis 
besvaras genom fem personer från fem olika organisationer. 

3.2.3 Kanal och produkter i innehållsanalys 
Valet av att just analysera butiker i innehållsanalysen är av skälet att CRM-aktiviteter till 
största delen är köp- och produktorienterade, vilket butiker som kanal även är. CRM-
aktiviteter består i huvudsak av en produkt, som främst exponeras och säljs i butik som då 
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kan vara den främsta kanalen. Vi anser att det sannolikt är där intressenter kommer i 
kontakt med CRM-aktiviteten till störst del och vill då se hur organisationer kommunicerar 
aktiviteten i just butik. Varför innehållsanalysen inte görs på till exempel sociala medier är 
för att själva produkten inte direkt anskaffas genom denna kanal. Vi ville se hur 
kommunikationen talar med mottagaren vid första ögonkastet för att bilda en ärlig och 
naturlig uppfattning om CRM-aktiviteterna. Köp av CRM-aktiviteters produkter kan även 
göras via organisationers hemsida men eftersom studiens frågeställning endast har 
avgränsat sig till butiker, behandlas andra kanaler inte.  

I tre av fem CRM-aktiviteter som studien behandlar associeras flertaliga produkter till 
CRM-aktiviteterna. Dock har inte alla dessa produkter synts tydligt i butiken, varför en 
avgränsning genomförts som innebär att innehållsanalysen endast behandlar de produkter 
som syns. Vi har därmed valt att analysera Icas CRM-produkter som är apelsiner och 
klementiner – inte blombuketterna, Ur&Penns accessoarer – inte presentkorten, och 
Apotekets gosedjur – inte tändstickor eller övriga produkter. 

Vi valde nallarna och kaninerna i Apoteket eftersom det är de produkterna som finns 
framme i butik året om, till skillnad från presentförpackningarna som finns under en kort 
period. Dock förstår vi att CRM-aktiviteten under julkampanjen har exponerats mer, men 
vi gjorde ett val eftersom det var en tydlig produkt som är mest lämpad för att kvalitativt 
innehållsanalyserna. 

Avslutningsvis analyserar vi inte produkternas prislappar eller annan information som 
finns placerade på produkterna. Vi vill som sagt analysera det som intressenten kommer i 
kontakt med vid första ögonkastet för att få ett sådant verkligt, eller praktiskt intryck som 
möjligt. I varje butik analyserar vi först exponeringsenheterna som helhet för att sedan 
plocka ut den exponeringsenhet som är mest tydlig och framgående – vi kommer alltså inte 
att analysera alla exponeringsenheter även om det finns fler att välja bland. 

3.3	  Förstudie	  
Syftet med den inledande förstudien var som tidigare nämnts att ge underlag till 
samtalsintervjuerna och den empiriska bakgrunden, samt av det enkla skälet att göra 
studien mer tydlig och lättare att replikera. Underlaget behövdes för att kunna göra 
preciserade intervjuer genom att fråga intervjupersonerna korrekta och anpassade frågor 
om just deras specifika aktivitet.  

Förstudien kan liknas som en informationssökning kring det material som berör 
studien, men materialet blir endast relevant när det skulle sätts i en teoretisk kontext. Så 
vikten i varför förstudien genomfördes var för att den övergripande studien ämnar 
undersöka djupet i specifika CRM-aktiviteter och då behövdes användandet av detta 
preciseras så materialet om de relevanta beståndsdelarna i CRM-aktiviteten kan framträda, 
och det irrelevanta om CRM-aktiviteten direkt skalas bort (se bilaga 1). 

3.3.1 Förstudiens relevans 
Utan förstudien skulle medvetenheten om vad som är relevant för den övergripande 
studien vara svår att uppnå eftersom en CRM-aktivitet består av många olika beståndsdelar 
och dess framgång av flera faktorer. Förstudien ger alltså endast allmän data om CRM-
aktiviteten som vem som helst kan söka sig till. Förtydligande exempel följer då en CRM-
aktivitet stödjer samhällsfrågan om barncancer: Den allmänna informationen säger att barn 
fortfarande har cancer, men sjukdomen är inte utrotad ännu. Denna allmänna information 
säger inte studien så mycket i detta läge, men om den sätts i samband med empirisk 
bakgrund och sedan kopplas ihop i teoretisk kontext säger informationen studien något 
annat. Ovanstående exempel är alltså enligt teorin en pågående samhällsfråga, eftersom den 
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behöver ett sekundärt behov till skillnad från plötsliga samhällsfrågor som behöver primärt 
behov. Informationen från analysen applicerades alltså sedan till frågor till organisationen 
om varför de stödjer en pågående samhällsfråga. 

3.3.2 Genomförande 
Förstudien gjordes för att få fram grundläggande information om CRM-aktiviteten, likt en 
informationssökning fast utifrån strikta frågor som är relevanta sett till teorin som den 
övergripande studien grundar sig i (se bilaga 1). Från organisationens webbsida, butik, 
sociala medier och övriga kanaler kunde informationen hämtas under aktivitetens tid för att 
besvara på frågorna. 

3.3.3 Metoddiskussion: Förstudie 
Varför förstudien inte används som en kvalitativ innehållsanalys av CRM-aktiviteterna i 
helhet är av det skälet att informationen vi söker är allmän och har inga direkta 
beståndsdelar att analysera, men är ändå viktig för studiens transparens. Varför förstudien 
nämns i metodkapitlet är av det skälet att den måste göras för att kunna få studien giltig, 
och även tydlig. Skulle vi inte haft några tydliga riktlinjer om vilka delar av CRM-aktiviteten 
som är relevant för studien, skulle en övergripande informationssökning utan kriterier eller 
frågemall ge studien för mycket irrelevant information, samt risk för allmänna svar från 
samtalsintervjuer på grund av bristfälliga underlag. 

Ett problem med genomförandet av förstudien var att vissa beståndsdelar av CRM-
aktiviteten inte tydligt kunde studeras eftersom informationen, som kan tyckas vara 
tillgänglig för allmänheten, var obefintligt. Den information som var obefintlig lämnades 
obesvarad i förstudien, men togs istället med till samtalsintervjuerna där de kompletterades. 

3.4	  Kvalitativ	  samtalsintervju	  
Syftet med de kvalitativa samtalsintervjuerna var att besvara studiens frågeställningar 
nummer ett och två. Styrkan i användningen av kvalitativa samtalsintervjuer är att 
intervjuaren kan nå djupa svar till studien (Ryen, 2004:77), vilket är den övergripande 
motiveringen varför studien använder sig av denna metod. För att samtliga intervjuer skulle 
studeras på samma sätt skapades en intervjumall där mallens innehåll är sammanknutet till 
studiens behandlingsområde och mallens form till att skapa ett levande samtal (Esaiassion et 
al., 2012:264, 267), (se bilaga 3). Intervjuerna gjordes med en representant från varje 
organisation som var insatt i arbetet och utformningen av respektive CRM-aktivitet. För att 
besvara dessa två frågeställningar är ett kvalitativt angreppssätt i form av samtalsintervjuer 
mest lämpligt eftersom studien ämnar synliggöra hur ett fenomen gestaltar sig, samt söker 
att framkalla spontana beskrivningar av området som är baserade på respondenternas egen 
uppfattning (Esaiasson et al., 2012:252, 264f).  

Fördelen med att använda denna metod i studien är att intervjuaren får större möjlighet 
att ta del av ett uttömmande svar på intervjufrågorna om de är öppna (Ryen, 2004:91), 
vilket är relevant för studien eftersom kortare information om CRM-aktivitetens 
utformning inte ska prioriteras under intervjun – den informationen har redan samlats in 
via förstudien. Intervjufrågorna är öppna och opartiska eftersom studien söker oväntade 
svar, vilket är möjligt vid användning av just sådana typer av frågor (Esaiasson et al., 
2012:251). En intervjuare har utöver detta ofta fördomar, eller söker specifika svar vid en 
intervju (Ryen, 2004:52f). För att undvika detta och behålla opartiskheten följde vi 
intervjumallen för att frågorna inte skulle bli riktade eller fördomsfulla. Studien avser att 
intervjua personer som är insatta i arbetet med och vet varför CRM-aktiviteten är utformad 
som den är och varför den används inom organisationen för att kunna besvara 
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frågeställningarna. Intervjuerna uppenbarade djupa förklaringar inom området vilket skulle 
vara svårare vid användning av kvantitativa metoder (Ryen, 2004:24ff). 

Samtalsintervjuerna utgjordes av två telefonintervjuer och tre intervjuer på plats. Det 
finns fördelar och nackdelar med båda dessa typer av intervjuer. Hålls intervjun över 
telefon kan det skapa en svårtolkad situation eftersom intervjuaren helt enkelt inte ser 
personen och där av går miste om kroppsrörelser. Fördelarna med att ha en telefonintervju 
är bland annat att respondenten får välja en plats där hen lugnt och stilla kan svara på 
frågorna, samt inte påverkas av intervjuaren lika mycket som vid intervju på plats 
(Esaiasson et al., 2012:268).  

Fördelen med att ha intervjun på plats blir då att intervjuaren får ta del av 
kroppsrörelser, samt kunna ha en lugn och sansad intervju, men det är under en 
förutsättning att miljön är bekväm där intervjun hålls. Nackdelen med samtalsintervjuer i 
överlag är den så kallade intervjuareffekten då intervjuaren på ett eller annat sätt påverkar 
svaren som ges av respondenten (Esaiasson et al., 2012:267). Intervjuareffekten har 
reducerats i studiens materialinsamling via samtalsintervjuerna genom att, som tidigare 
nämnts, ha en tydlig intervjumall och välja en miljö som är bekväm för parterna. 

3.4.1 Genomförande 
Det var som sagt fem intervjuer som gjordes då respektive respondent fick svara på 
likadana frågor utifrån en intervjumanual som var anpassad efter organisationens CRM-
aktivitet. För att komma i kontakt ringde vi helt enkelt telefonväxeln till organisationen och 
blev därifrån guidade till rätt person till att svara på frågorna. När vi kom till denna person 
frågade vi kort vad de arbetade med, samt vilken befattning de har inom organisationen för 
att säkerställa att personen är den rätta för studien.  

Respondenterna som medverkade blev tilldelade intervjufrågorna och en kort 
beskrivning om vilket område studien behandlar. Intervjumanualen gav möjligheten att få 
svar på samma intervjufrågor, så en respondent inte svarar på något helt annat än vad en 
annan skulle göra. Två intervjuer gjordes över telefon och det var med Ica och Kappahl. 
De tre resterande intervjuerna gjordes på plats i organisationens huvudkontor. 

Samtliga intervjuer spelades in och respondenterna ville inte vara anonyma i studien, 
vilket vid intervjuns början klargjordes. Vi ville ha alla samtalsintervjuer på plats, men på 
grund av respondenternas tidsbrist på Ica och Kappahl kunde de endast ställa upp via 
telefon. För att hålla intervjuerna på plats tog vi oss ned till Stockholm och genomförde 
dem där och lyckligtvis var alla på ungefär samma ställe. 

Det inspelade materialet transkriberades efter intervjuerna och bearbetades därpå 
genom att systematisera materialet och sedan klargöra tankestrukturen för att lyfta fram 
och begripliggöra det väsentliga innehållet i texterna (Esaiasson et al., 2012:211). Det 
relevanta för studien plockades ut och det mindre relevanta skalades bort. Materialet som 
var relevant delades sedan in i två övergripande kategorier: anledningen till varför organisationer 
använder CRM och varför CRM-aktiviteterna ser ut som de gör, för att sedan sammanfattas och 
belysa de centrala delarna inom kategorierna. 

3.4.2 Problem med genomförandet 
Det första problemet som stöttes på var svårigheter med att hitta rätt intervjuperson till 
studien. Vi kastades runt bland telefonväxlar och olika ansvariga personer som guidade oss 
till olika medarbetare. Detta höll på tills kom i kontakt med den definitiva personen med 
rätt kunskaper att prata med. Grunden till detta problem var i de flesta fall otydligheter som 
uppstod vid förklarade av vårt studieområde, samt på grund av att organisationerna var av 
den större typen med många medarbetare och således avdelningar. Vi sökte personer som 
arbetar med CRM och kommunikation, men det var inte alltid lätt att koppla oss rätt. Vi 
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blev oftast kopplade till marknads- eller CSR-avdelningen för att ta ärendet vidare därifrån. 
I och med att vi kastades runt så pass mycket kan vi ha gått miste om att kanske komma till 
den personen som har absolut mest kunskap inom området och organisationens CRM-
aktivitet. För att motverka detta tog vi på oss så mycket tid vi fick till att förklara ärendet 
och vad studien behandlar mer ingående för att säkerställa att personen i fråga är relevant 
för studien. 

Även om vi skickade ut ett mail med information om vad studien behandlar 
tillsammans med intervjufrågorna till respondenterna var det två av fem respondenter som 
inte hann läsa igenom informationen. För att undvika att dessa två respondenter inte skulle 
förstå vad studien eller intervjun handlar om frågade vi om de hade läst mailet och vid nej-
svar tog vi oss tid att förklara detta inledningsvis i dessa två fall. 

Intervjupersonerna hade svårt att förstå vad begreppet CRM innebar, eftersom de och 
där av organisationerna hade olika benämningar på begreppet. De kallade CRM för till 
exempel social sponsring eller CSR-aktivitet. Vi var därför noga med att i början förklara 
vad CRM innebär och att vi har olika benämningar på det, men accepterade deras begrepp 
på det vilket vi använde i resten av intervjuerna för enkelhetens skull. Det förekom att 
respondenterna svarade utifrån ett övergripande hållbarhetsperspektiv på vissa frågor 
eftersom CRM starkt hör till det praktiska området inom CSR. Vi var tvungna att ställa en 
följdfråga några få gånger ur ett perspektiv om praktiska arbetet med CRM för att få mer 
relevanta svar då respondenterna pratade om CSR. Vi hade säkerligen fått mer preciserade 
svar om respondenterna endast hade tänkt på CRM vid intervjun. Anledningen till detta 
kan vara att de flesta tyckte att CRM är en liten del av organisationens välgörenhetsarbete, 
eller för att vi hade för allmänna frågor. 

Eftersom studien söker specificerade svar om ingående information om CRM var det 
svårt för oss att formulera intervjufrågorna så de inte blev för teoribaserade. Skulle vi 
kunna ställa teoribaserade frågor skulle svaren med stor förmodan bli mycket mer 
preciserade, men då kan det krävas att intervjupersonen får en teorigenomgång inom 
området. Om de skulle få en teorigenomgång skulle de förmodligen få reda på hur en 
framgångsrik CRM-aktivitet ser ut och säkerligen svara partiskt utifrån den givna 
kunskapen. 

I och med ovanstående problem ville vi ständigt fråga intervjupersonen om de kunde 
utveckla deras resonemang. Men vi upplevde att för att få dem att förstå vad vi vill ha 
utveckling på var vi tvungna att ge dem exempel som lätt kan bli missledande eller partiska. 
Eftersom studien söker oförbestämda svar var begäran på utveckling av svar svår att 
formulera på rätt sätt, vilket gjorde att vi i vissa fall valde att inte fråga något mer om en 
specifik fråga då respondenten hade svarat. 

Efter första intervjun som var med Ica tid förenklade vi intervjumanualen till ett bättre 
flyt sett till övergångarna. Detta kan ha gett skeva svar sett från den första intervjun, men 
var ingenting vi märkte av. 

Avslutningsvis innehöll intervjumallen inga direkta frågor om aspekten att faktiskt göra 
något gott för samhället via CRM-aktiviteter. Det kan ligga till grund varför många 
respondenter säkerligen ofta svara utifrån denna faktor eftersom respondenterna kan ha 
känt att det var viktigt att belysa detta då det inte tas upp av oss. 

3.4	  Kvalitativ	  innehållsanalys	  
Syftet med den kvalitativa innehållsanalysen var att kunna svara på studiens frågeställning 
nummer tre. En innehållsanalys genomförs genom närläsning av en text eller ett objekt då 
mönster och djupgående information ska förstås och tolkas för att det ska generera studien 
relevant material (Forman & Damschroder, 2008:40f). Innehållsanalysen gjordes i de 
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organisationers butiker som studien behandlar för att ta reda på hur CRM-aktiviteten 
kommuniceras i denna kanal. För att göra det ställer den kvalitativa innehållsanalysen 
frågor till kommunikationen i butikerna (se bilaga 2). 

Motiveringen varför denna mindre metod används är för att ge studien ett praktiskt 
intryck av hur aktiviteterna ser ut i verkligheten mer ingående. Den andra motiveringen 
varför denna metod är relevant är för att undvika samtalsintervjuernas påverkan på 
uppfattningen om CRM-aktiviten, då risken finns att respondenter skulle kunna glorifiera 
sin CRM-aktivitet och studien skulle fått ett partiskt perspektiv. Det krävs alltså ett 
opartiskt, mer verkligt uttalande om CRM-aktiviteterna för att ge studien mer rum för 
analys, så att läsaren också får utrymme att bilda en egen uppfattning om aktiviteterna utan 
att den endast har bildats av respondenterna. Eftersom det är en kvalitativ studie då 
tolkning står i centrum för metoderna görs innehållsanalysen för att behålla studien 
opartisk och fri från värderingar.  

3.4.1 Genomförande 
För att kunna besvara frågeställning tre och genomföra innehållsanalysen på ett korrekt sätt 
tog vi med oss papper och penna in i varje butik för att anteckna svar på de 
bakgrundsfrågor som kan endast kan besvaras när vi befann oss i butiken (se bilaga 2). Vi 
tog även fotografier på samtliga exponeringsenheter som har med CRM-aktiviteten att göra 
för att kunna plocka ut de enheter som blir tydligast, och där av mest lämpliga att analysera.  

Bakgrundsfrågorna klargjordes först för att kunna svara på budskapsfrågorna i 
innehållsanalysen som handlar om känslor, budskap och vilken part som kommuniceras 
mest. Det mesta relevanta från innehållsanalysen, sett till normativa teorier och resultatet 
från samtalsintervjuerna, sammansattes sedan för att göra studiens avslutande analys. I den 
avslutande analysen sammankopplades alltså resultatet från innehållsanalysen, studiens 
utvalda teorier, samt med förklaringar från resultat från respondenterna om varför de 
använder CRM och varför CRM-aktiviteterna är utformade som de är. Detta för att kunna 
beskriva om CRM-aktiviteterna framkallar trovärdighet eller skepticism. 

3.4.2 Problem med genomförandet 
Det första problemet med denna metod identifierades innan genomförandet ens hade 
börjat, och det var tanken om att butikerna kan se annorlunda ut i Sverige eftersom 
samtliga organisationer som studien behandlar har flertaliga butiker runt om i Sverige. Men 
beslutet om att analysera butikerna i Sundsvall grundades på, med utgång från att CRM-
aktiviteter troligtvis oftast är utformade på ledningsnivå och kommuniceras integrerat i 
samtliga butiker, att CRM-aktiviteterna säkerligen ser likadana i butikerna. Det kan utöver 
ovanstående problematik vara relevant för studien att analysera mindre versioner av butiker 
sett till utbudet i Sundsvall för att se om organisationen överhuvudtaget kommunicerar 
aktiviteten i kanaler av mindre skala. Men som sagt utgår studien från att 
Sundsvallsbutikerna är den generella ”butiken” som ser likadan ut i resten av landet. 

Det material innehållsanalysen syftar till att samla in kunde hittas i butik eftersom alla 
frågor blev besvarade. Däremot kan aktiviteten kommuniceras annorlunda på till exempel 
organisationens hemsida där ett annat fokus i kommunikationen kan finnas. Detta medför 
begränsningar för studien i antaganden om ”hur organisationer kommunicerar CRM-
aktiviteten i verkligheten”. Men eftersom studien i sin tredje frågeställning endast syftar till 
att besvara hur organisationerna kommunicerar aktiviteterna i butik, har en tydlig 
avgränsning gjorts, men hämmar alltså helhetsaspekten på hur CRM-aktiviteterna 
kommuniceras. Åter igen är studien i karaktären kvalitativ, vilket är anledningen varför den 
inte syftar till att hur CRM-aktiviteten kommuniceras i samtliga av organisationens kanaler. 
Skulle studien behandla detta skulle ett kvantitativt angreppssätt vara mer lämpligt eftersom 
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en sådan studie skulle söka svar genom flertaliga analysenheter (Esaiasson et al., 2012, 
197f). 

3.5	  Studiens	  validitet	  och	  reliabilitet	  
Validitet handlar i korta drag om att undersöka det som påstås undersöka, och är 
vetenskapens största empiriska översättningsproblem eftersom undersökningar görs på en 
operationell nivå medan problemet och där av frågorna formuleras på en teoretisk nivå 
(Esaiasson et al., 2012:57). För att stärka studiens validitet har vi vidtagit följande insatser 
vid studiens författande. Den första insatsen var att hitta rätt person på respektive 
organisation inom området CRM. Det är nämligen viktigt för validiteten att 
intervjupersonen har kunskaperna till att kunna besvara en studies frågor för att få svar på 
det som söks, vilket kan liknas med att forskaren undersöker det som påstås undersökas 
(Esaiasson et al., 2012:57f). Detta har vi uppnått genom att söka oss till, samt fått mycket 
hjälp med att hitta den bäst lämpade personerna till intervjuerna som skulle svara på 
frågorna.  

Den andra insatsen var att utgå från samma intervjumall vid samtliga intervjuer, då vi 
har samma frågor uppbyggnadsmässigt, men med en viss anpassning till den specifika 
organisationen och deras aktiviteter. Validiteten kan alltså även stärkas av att intervjuerna 
görs på samma sätt och undersöker samma fenomen som ett avståndstagande mot 
systematiska fel (ibid.), vilket var möjligt vid användandet av vår intervjumall. Den sista 
insatsen som stärker studiens validitet var att innehållsanalysen och intervjuerna gjordes 
gemensamt då vi båda deltog i arbetet, vilket ger studien fler än en uppfattning i 
tolkningsarbetet och vidare gör studien mer intersubjektiv (Esaiasson et al., 2012:25f). 

Reliabilitet ingår även i ovanstående problem om översättningen från teoretisk till 
operationell nivå, men själva begreppet handlar studien skall kunna göras om och generera 
samma resultat vid en annan tid (Esaiasson et al., 2012:57f, 208). En studie med hög 
reliabilitet karaktäriseras med andra ord av att utföras med transparenta och pålitliga 
metoder för att besvara studiens syfte (ibid.). För att sträva efter högre reliabilitet har vi 
noggrant beskrivit hur vi har gått till väga när vi har samlat in materialet till studien enligt 
metoderna. Förstudien och den kvalitativa innehållsanalysen kan vara enklare att 
genomföra tack vare manualerna för användandet, samt bifogade bilder då läsaren kan se 
vad vi har sett. En väl strukturerad intervjumall kan även höja studiens reliabilitet och 
undvika snedvridna resultat (Ryen, 2004:44f), vilket är anledningen varför vi följde mallen 
till fullo. Däremot kan tolkningsfaktorn i studien som till viss del berör innehållsanalysen 
och mestadels samtalsintervjuerna bli problematiskt att replikera. Faktum är att studiens 
angreppsätt är kvalitativt, vilket kan medföra problematik kring reliabiliteten på grund av 
författarens tolkningar. 

Genom transkriberingen kunde vi gå igenom de inspelade intervjuerna noggrant, vilket 
kunde ge studien relevant, och kontrollerat resultat eftersom vi skalade bort det som inte 
hör till studien. Ett problem för reliabiliteten är tidsperioden då vi samlade in data via 
intervjuerna eftersom det var under juletid. Intervjupersonerna kan ha påverkats av 
tidsperioden vilket kan ha gett utslag på hur de har svarat. Av denna anledning kan vi inte 
garantera samma resultat om studien skulle replikeras. 
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4.	  EMPIRISK	  BAKGRUND	  

4.1	  Apoteket	  
Apoteket AB är en apotekskedja som erbjuder varor och tjänster inom läkemedel och 
hälsa, till privatpersoner. Deras sortiment består av läkemedel, hälsoprodukter, 
hälsotjänster och djurläkemedel. Deras hälsoprodukter består av till exempel hud- och 
hårvårdsprodukter, tandvårdsprodukter, hygienartiklar och kosttillskott 
(www.apoteket.se/konsument, 2013). Apotekets vision är ”Ett liv i hälsa” 
(www.apoteket.se/vision, 2013).  
 På Apoteket intervjuades Carina Backhans. Backhans är sponsringsansvarig och arbetar 
på marknadsavdelningen, då hennes två största arbetsuppgifter är att ansvara över den 
generella marknadskommunikationen, samt projektledning i vissa utav Apotekets 
marknadsaktiviteter. 
 I den CRM-aktivitet som denna studie undersöker har Apoteket ett samarbete med 
SOS-barnbyar, som stödjer utsatta barn genom att hjälpa barnen att få växa upp i en trygg 
miljö och skapa förutsättningar för ett liv med god hälsa (www.apoteket.se/socialtansvar, 
2013). Samhällsfrågan om utsatta barn är pågående i den meningen att utsatta barn behöver 
kontinuerlig hjälp och har behövt hjälp sedan en tid tillbaka. Apoteket donerar pengar till 
ett projekt där SOS-barnbyar gör insatser för utsatta barn i Ukraina, vilket gör det till en 
internationell samhällsfråga (www.apoteket.se/julkampanj, 2013). Apoteket har tre olika 
typer av produkter som ingår i deras CRM-aktivitet. De säljer presentförpackningar med 
varierande pris som innehåller hälsoprodukter av deras egna varumärken Apoliva och 
Apoteket, där tio procent doneras för varje såld presentförpackning. Den billigaste 
presentförpackningen kostar 69 kronor och innehåller en handcreme och en handtvål. Den 
dyraste presentförpackningen kostar 299 kronor och innehåller en anti-age dagcreme, en 
nattcreme och en ögoncreme. De säljer även gosedjur för 79 kronor, där tio kronor 
doneras till SOS-barnbyar, och de erbjuder brandtändstickor för 29 kronor där hela 
summan doneras till SOS-barnbyar. De anger exakt vilken summa som doneras antingen 
procentuell, i kronor eller både och. Hälsoprodukterna i presentförpackningarna ingår i 
deras ordinarie sortiment. Däremot skiljer sig gosedjuren och brandtändstickorna från 
deras andra produkter.  

4.2	  Boomerang	  
Boomerang är ett skandinaviskt modevarumärke som säljer exklusiva dam- och herrkläder 
till privatpersoner, i butik och på nätet. De säljer både andra varumärken och kläder av 
deras eget märke (www.boomerangstore.se, 2013). Boomerang säljer allt från tröjor till 
väskor. Boomerang vill återanvända jordens resurser för att gynna naturen vilket kan 
beskrivas som deras övergripande filosofi och vision (www.boomerangstore.se/om, 2013). 
 På Boomerang intervjuades marknadschefen Peter Sjöström. Han ansvarar för 
Boomerangs e-handel och hans arbetsuppgifter består av all extern kommunikation och 
PR, samt det som rör butiksmaterial, medieplanering, affärsplanering, resultat och 
budgetering både i Sverige och på utländska marknader. 
 Under 2013 blev Boomerang partner med organisationen Briggen tre kronor och bidrar 
genom dem till initiativet Hållbara hav. Samhällsfrågan handlar om att med hjälp av insatser, 
samverkan och dialog kunna förbättra miljön i Östersjön som idag är ett av världens mest 
förorenade hav. Samhällsfrågan är pågående i den meningen att kontinuerlig hjälp behövs 
för att förbättra Östersjöns miljö. Eftersom samhällsfrågan stödjs nära Sverige är frågan 
nationell (www.boomerangstore.se/stödjer). Samtliga kläder i Boomerangs sortiment ingår 
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i deras CRM-aktivitet. Produkterna har ett pris som varierar från 60 kronor för ett par 
sockor till 4 900 kronor för en jacka. De visar exakt vilken summa som doneras till Briggen 
tre kronor och Hållbara hav, vilket är en krona oavsett produkt. 

4.3	  Ica	  
Ica Sverige AB driver dagligvaruhandel med fokus på mat och måltider. De har 
handlarägda livsmedelsbutiker över hela landet och de säljer dagligvaror som till exempel 
livsmedel och hygienartiklar. Deras vision är: ”Vi ska göra varje dag lite enklare” 
(www.ica.se, 2013). 
 På Ica intervjuades Sofia Olsson. Olsson är sponsringschef på Ica och ansvarar för 
sponsringsavdelningen, som är en del av marknadsavdelningen. Till Olssons 
arbetsuppgifter hör ansvaret för hela Icas sponsringsportfölj, där ingår 
sponsringsaktivering, budget, personal och strategiutveckling. 
 I den utvalda CRM-aktiviteten stödjer de samhällsfrågan om utsatta barn genom 
välgörenhetsorganisationen Childhood. Childhood stödjer olika projekt som drivs av lokala 
organisationer i 17 länder, vilket innebär att Ica i den här CRM-aktiviteten stödjer en 
internationell fråga. Samhällsfrågan om utsatta barn är pågående i den meningen att utsatta 
barn behöver kontinuerlig hjälp och har behövt hjälp sedan en tid tillbaka. Genom CRM-
aktiviteten säljer de apelsiner och klementiner i nät där en krona doneras per nät. Varje Ica-
handlare får fritt sätta priset på produkterna vilket gör att det kan variera i olika butiker (på 
Ica Kvantum i Sundsvall är ordinarie pris 26,90kr/nät). I aktiviteten ingår även 
blombuketter som kostar 69 kronor (Ica Kvantum i Sundsvall) där tio kronor doneras. Ica 
visar exakt vilken summa som doneras per produkt och CRM-aktivitetens produkter ingår i 
deras vanliga sortiment. 

4.4	  Kappahl	  
Kappahl är en modekedja som säljer kläder för kvinnor, män och barn. Deras vision är att 
de ska bli en betydande modekedja i norra Europa.  
 På Kappahl Intervjuades Charlotte Högberg. Högberg är informationschef på Kappahl 
och ansvarar för den övergripande organisationskommunikationen, både internt och 
externt, och ett av ansvarsområdena är det som Kappahl kallar för social sponsring där 
bland annat deras samarbete med Bris ingår. Som övergripande ansvarig är Högberg den 
som håller ihop de olika bitarna, ser till att det blir av och vad som ska göras 
kommunikationsmässigt. 
 I den CRM-aktivitet som studien undersöker stödjer de samhällsfrågan om barns 
rättigheter i Sverige genom välgörenhetsorganisationen Bris, Barnens rätt i samhället. Bris 
fungerar som en länk mellan barn, vuxna och samhället. Deras mål är att stärka barns och 
ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor (www.bris.se, 2013). Det är en 
pågående samhällsfråga eftersom barn kommer behöva stöd för sina rättigheter även 
framöver och organisationen Bris startades 1971 vilket är ett tecken på att samhällsfrågan 
har pågått en längre tid (www.bris.se/historik, 2013). Genom denna aktivitet stödjer 
Kappahl olika välgörenhetsorganisationer i de olika länderna där de verkar. I Sverige 
stödjer de Bris och i de andra länderna där de är aktiva stödjer de organisationer med 
liknande ändamål som Bris (www.bris.se/kappahl, 2013). Det innebär att Kappahl stödjer 
en nationell fråga. I CRM-aktiviten ingår en nattplaggskollektion för barn som innehåller 
pyjamasar, tofflor, morgonrockar och underkläder. CRM-aktivitetens produkter ingår i 
deras vanliga sortiment och försäljningspriset varierar mellan produkterna. 
Morgonrockarna kostar 249 kronor ordinarie pris, men under jul pågick en kampanj där de 



 
 
Byström Grein & Hedin 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 24 

kostade 149 kronor. Tofflorna kostar 129 kronor och pyjamas finns i två modeller, 129 
kronor och 179 kronor. 25 kronor doneras till Bris för samtliga nattplagg och de visar exakt 
vilken summa som doneras. 

4.5	  Ur&Penn	  
Ur&Penn säljer modeaccessoarer, allt från örhängen till klockor. De erbjuder sina kunder 
vardagslyx och målet är att upplevelsen alltid ska överträffa priset (www.uropenn.se, 2013; 
facebook.com, 2013). 
 På Ur&Penn intervjuades Eva Forsmark som är ansvarig på deras marknadsavdelning. 
Hon leder hela marknadsavdelningen när det gäller deras marknadsaktiviteter som de har i 
butik och på nätet. Hon är med och planerar marknadsaktiviteterna och hela Ur&Penn’s 
marknadsföring. Allt från annonsering till vilka priserbjudanden de ska ha. 
 År 2011 inledde Ur&Penn ett samarbete med Barncancerfonden genom projektet Give 
hope, som är en del av CRM-aktiviteten. Samhällsfrågan handlar om att göra en ljusare 
framtid för cancersjuka barn genom att samla in pengar till kampen mot barncancer. 
Pengarna går till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och stöd de 
behöver (www.uropenn.se/givehope, 2013; www.barncancerfonden.se, 2013). 
Samhällsfrågan är pågående i den mening att sjukdomen barncancer ännu inte är utrotad, 
vilket menas med att barn och ungdomar fortfarande är sjuka och behöver kontinuerligt 
stöd. Välgörenhetsorganisationen Barncancerfonden är endast verksamma i Sverige genom 
Give hope, vilket gör samhällsfrågan nationell. Produkterna som säljs genom CRM-
aktiviteten är smycken, nyckelringar, klockor och presentkort, vilket ingår i Ur&Penns 
ordinarie sortiment. Försäljningspriset på produkterna varierar från 39 kronor för en 
nyckelring, till en klocka som kostar 798 kronor. Utöver detta finns också möjligheten att 
köpa ett presentkort för 1000 kronor, där en summa även doneras. Donationssorleken 
varierar för varje produkt, då den minsta donationen är tio kronor för nyckelringen, till 80 
kronor för klockan. Det kan konstateras att donationssumman varierar från tio till 25 
procent beroende på vilken produkt det är. Donationssumman visas alltså exakt på varje 
produkt. 
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5.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  

5.1	  Anledningar	  till	  att	  organisationerna	  använder	  CRM	  

5.1.1 Förbättra samhället 
En av de mest framträdande anledningarna till att organisationerna använder sig av CRM-
aktiviteter är för att de vill vara med och förbättra samhället, detta är något som samtliga 
respondenter på organisationerna lyfter fram. Backhans på Apoteket menar att den främsta 
anledningen till att de använder CRM-aktiviteten är för att det leder till att utsatta barn får 
hjälp. På samma sätt menar Högberg på Kappahl att de först och främst använder CRM-
aktiviteten för att samla in pengar till Bris, det är en möjlighet för dem att ge någonting 
tillbaka till samhället och de ser det som en självklarhet att bidra eftersom 
välgörenhetsorganisationer inte kan finnas utan samhällets stöd. Sjöström berättar att 
Boomerangs avsikt med projektet En krona mer är att göra världen lite bättre, i det här fallet 
genom att förbättra Östersjöns miljö. Även Olsson menar att Ica, bland annat genom 
CRM-aktiviteten, säljer för samhällets goda. Forsmark poängterar att Ur&Penn vill bidra 
med så mycket pengar som möjligt till Barncancerfonden för att dem i sin tur ska kunna 
hjälpa behövande, och för att uppnå detta menar de att CRM-aktiviteten är ett fördelaktigt 
verktyg.  

Eftersom Ur&Penn säljer lågprisprodukter kan kunden köpa en billig produkt och 
samtidigt göra en stor insats för en välgörenhetsorganisation menar Forsmark. Det var en 
av anledningar till att Ur&Penn blev intresserade av att inleda en CRM-aktivitet 
tillsammans med Barncancerfonden. Forsmark berättar vidare även att arbete med CRM-
aktiviteter är en ny samarbetsform för Ur&Penn som tyckte att CRM verkade väldigt 
intressant och de kände sig mogna att testa någonting nytt. 

En ytterligare god gärning för samhället som några organisationer lyfter fram är att de 
genom CRM-aktiviteten synliggör respektive välgörenhetsorganisation och samhällsfråga. 
Sjöström säger att Boomerang vill vara med och driva frågan om Östersjöns miljö framåt 
och de ser det därför som positivt att de genom En krona mer kan sprida initiativet Hållbara 
hav. Backhans ser det som en fördel att Apoteket agerar som en kanal för SOS-barnbyar för 
att nå ut till fler intressenter. Högberg förklarar att Kappahl vill påminna om det goda 
arbetet som Bris gör och att det finns många barn i vår omedelbara närhet som behöver 
vårt stöd. ”Huvudsaken är att lyfta fram dem här organisationerna i juletid och vi hoppas 
naturligtvis att människor ska börja prata om detta och få Bris-namnet på top-of-mind” 
(Högberg, Kappahl, 2013). Och genom att sälja den kollektionen och ju fler som handlar 
poängterar Högberg att det är möjligt att mer barn kan få hjälp. 

Högberg menar vidare att Kappahl genom kan synliggöra sitt hållbarhetsarbete bland 
intressenter CRM-aktiviteten. Olsson på Ica tar detta resonemang ett steg längre och menar 
att de genom CRM-aktiviteten sätter press på omgivningen att göra liknande saker och 
påpekar att de föredrar samarbetspartners som tar ett samhällsansvar. Backhans på 
Apoteket säger liknande att eftersom de stödjer samhällsfrågor kan det förhoppningsvis 
skapa en god trend i Apotekets omvärld. Det vill säga att fler organisationer tar liknande 
initiativ: 

”Vi ser att våra konkurrenter också arbetar med sådana här aktiviteter, och ur en synvinkel är det 
faktiskt väldigt positivt att de gör det. Det är fantastiskt att man faktiskt kan styra och skapa 
trender som gör gott för alla.” (Backhans, Apoteket, 2013) 
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Skulle däremot intressenternas syn på CRM-aktiviteten utvecklas till något negativt 
konstaterar Backhans att Apoteket då skulle behöva fundera på om de verkligen ska arbeta 
med denna typ av marknadskommunikation överhuvudtaget. 

5.1.2 Förbättra och behålla image 
Backhans menar att Apoteket är ett ansvarstagande företag och ser därför att 
engagemanget i samhällsfrågan som en självklarhet, vilket Olsson även menar att Ica gör. 
Självklarheten ligger i det att vara engagerad i samhället för att behålla sin trovärdighet, 
menar Olsson på Ica, samt att varumärket associeras med rätta, och positiva saker vilket är 
en stor anledning till varför Ica använder CRM menar hon. Olsson menar på att det är en 
ansvarsdel i att vara marknadsledare och att Ica precis som andra större företag måste lägga 
resurser på att hålla kvar sin trovärdighet och det gör de bland annat genom att använda sig 
CRM-aktiviteter: 

”Ansvarsdelen liknas med att Ikea och Hennes & Mauritz, som är så stort, lägger ned mycket 
resurser i form av pengar på sådana här marknadsaktiviteter. Vi är ett stort företag vilket gör att vi 
också måste arbeta med samhällsfrågor och vi ser det som en självklarhet. Och om vi inte skulle 
göra det skadas Icas trovärdighet.” (Olsson, Ica, 2013) 

Sjöström på Boomerang förklarar liknande anledningar och menar att det förväntas att 
organisationerna idag ska engagera sig: 

”Det känns som att det [CRM] är på väg att bli en hygienfaktor för alla företag och just sett i vårt 
fall har det alltid funnits med i varumärkets DNA på olika sätt genom att vi alltid har haft 
hållbarhet på agendan och som ett värdeord i det vi gör.” (Sjöström, Boomerang, 2013) 

Samtliga respondenter menar att CRM-aktiviteten ökar lojaliteten hos deras kunder, det ger 
positiva associationer och trovärdighet till varumärket och organisationen, samt att det 
förbättrar intressenternas bild av organisationen. De förklarar att detta är bland de främsta 
anledningar till att de använder sig av CRM-aktiviteter. Olsson på Ica och Backhans på 
Apoteket menar på att CRM-aktiviteten leder till att deras kunder blir mer lojala till 
organisationen. Forsmark beskriver att det är positivt för Ur&Penn att synas tillsammans 
med Barncancerfonden eftersom det leder till att deras intressenter uppfattar dem som 
vänligare organisation. Forsmark förklarar vidare att hon tror att Ur&Penns intressenter får 
en positivare bild av organisationen eftersom de gör någonting som inte bara är för deras 
egen skull. Högberg beskriver det som att CRM-aktiviteten ger Kappahl en ”positiv glans”. 
Även Sjöström på Boomerang lägger vikt vid att det leder till att intressenterna får en 
positivare bild av organisationen och att det bygger trovärdighet för varumärket, framförallt 
tack vare att de har en röd tråd i varumärket. Sjöström poängterar även för att imagen ska 
förbättras bör organisationen tänka igenom hur CRM-aktiviteten kommuniceras – om 
organisationen trycker ut budskap och gör för mycket säljande reklam kan det leda till att 
intressenterna ser igenom initiativet. Sjöström förklarar att det blir ärligare och trovärdigare 
om de inte behöver stå och skrika ut vad de gör, och därför har Boomerang valt att hellre 
vara lite för tysta när det gäller att berätta om En krona mer. ”Jag tror att det kommer att bli 
en hygienfaktor och viktigt att man är tydlig med vad man gör och varför man gör det, men 
vara försiktig med att nyttja det som reklam” (Sjöström, Boomerang, 2013). 

Vidare menar Högberg att CRM-aktiviteten stärker relationen med kunderna eftersom 
det innebär att de känna att de kan göra något gott genom att handla Kappahls 
välgörenhetsrelaterade produkter. Forsmark säger att Ur&Penns leverantörer ser positivt 
på att de stödjer Barncancerfonden, och även andra välgörenhetsorganisationer har lagt 
märke till initiativet och tagit kontakt med Ur&Penn. Även Backhans menar att Apotekets 
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relation med intressenterna stärks, vilket syns genom att flera externa partners vill 
samarbete med Apoteket: 

”Det är många som nappar och vill vara med och delta i den här typen av aktiviteter. Vi jobbar 
inte bara med våra egna varumärken när vi lyfter fram aktiviteten, utan vi tar ju faktiskt in andras 
varumärken också.” (Backhans, Apoteket, 2013) 

5.1.3 Få konkurrensfördelar och öka försäljningen 
Backhans förklarar att CRM-aktiviteten skapar många fördelar för Apoteket och 
konstaterar att konkurrensfördelarna är en av de viktigaste. Eftersom Apotekets sortiment 
och priser ofta är liknande som konkurrenternas menar Backhans att de använder CRM-
aktiviteten för att särskilja sig och få kunderna att välja just Apoteket: 

”Alltså det är ju ett sätt för oss att skapa konkurrensfördelar och särskilja oss från våra 
konkurrenter på marknaden. Vi väljer att dels använda marknadsaktiviteten i perioder då vi har 
ganska likvärdiga, vanliga kampanjer som våra konkurrenter i andra apotekskedjor.” (Backhans, 
Apoteket, 2013) 

Olsson på Ica menar vidare att en vanlig matprodukt inte säger så mycket, men om 
organisationen adderar någonting extra till produkterna, adderar det i sin tur till någonting 
extra till organisationen. I och med detta tror Olsson att deras användande av CRM gör att 
kunder väljer Ica framför en konkurrent, och menar vidare på att CRM faktiskt kan vara 
affärs- eller försäljningsdrivande. Olsson menar också att organisationer inte bör skämmas 
över att driva försäljning genom samhällsfrågor. Det handlar alltså om att acceptera det 
faktum att organisationer säljer för egen vinning, likaväl som de säljer för samhällets goda. 
Olsson tillägger att om paketeringen och att CRM-aktiviteten drivs på rätt sätt mot kunder 
blir det tydligt för dem vilket gör att de får möjligheten att se vart de donerade pengarna 
går, samt den större möjligheten att bidra till samhället. 

Olsson är övertygad om att kunderna väljer dem framför en konkurrent tack vare själva 
frågorna som Ica stödjer, vilket engagerar kunderna på ett sätt som gör att det känns bra 
för dem att välja just Ica. Även Högberg tror att Kappahl får konkurrensfördelar genom att 
använda sig av CRM, men det är inte den huvudskapliga anledningen varför de använder 
CRM. ”Alltså det här är inte någonting som bara vi gör. Många andra håller även på med 
social sponsring så vi tror att alla får konkurrensfördelar beroende på hur man tilltalar 
kunden” (Högberg, Kappahl, 2013). 

Sjöström förklarar att konkurrensfördelarna Boomerang får genom CRM-aktiviteten är 
små eftersom i princip alla organisationer bidrar till välgörande ändamål idag. Liknande 
förklarar Forsmark att hon inte tror att kunderna blir förvånade när de ser en CRM-
aktivitet och därför tror de heller inte att Ur&Penn får några särskilda konkurrensfördelar, 
eller har det lättare mer än någon annan organisation som stödjer välgörenhet. 

Backhans berättar att Apoteket kan öka försäljningen av produkter genom CRM-
aktiviteten: 

”När vi ställer ut produkterna och ger tio procent utav vår bruttovinst ser vi att det ökar 
försäljningen. Jag tror att användandet av den här typen av social sponsring bara kommer att öka 
bland fler företaget eftersom fler kommer att se att man kan tjäna pengar på det. Det är liksom 
inte bara någonting man ger sådär som en gåva eller att det är en utgift för företaget. Det är en 
intäkt för företaget.” (Backhans, Apoteket, 2013) 

Forsmark säger även att om en stor summa doneras till Barncancerfonden när 
Ur&Penn säljer Give Hope-märkta produkter ökar det Ur&Penn’s omsättning genom att 
kunden kanske även köper någonting annat: 



 
 
Byström Grein & Hedin 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 28 

”När vi säljer deras produkter, eller produkter som är Give Hope-märkta om vi marknadsför det 
så får vi ju in kunderna i butik för att hjälpa dem att hjälpa. Alltså de kan ju köpa en present hos 
oss, vi får ett köp, de kan ge en present till någon vän så får dem en fysisk sak, ett armband som 
det står Give Hope på samtidigt som Barncancerfonden får sina pengar” (Forsmark, Ur&Penn, 
2013). 

5.1.4 Skapar engagemang internt 
Flera av respondenterna nämner att CRM-aktiviteterna är ett bra sätt för att skapa 
engagemang inom organisationen. Högberg säger att en av de främsta anledningarna till att 
Kappahl använder sig av CRM-aktiviteter är för att det ger en god känsla till deras 
medarbetare. Olsson förklarar att CRM-aktiviteten skapar ett enormt engagemang internt 
inom Ica, vilket organisationer inte ska underskatta. Det engagerar inte bara medarbetarna 
som till exempel arbetar i butik, utan hela Ica menar hon. Även Backhans ser att det är ett 
sätt att få engagerade och stolta medarbetare inom Apoteket. ”Just att det engagerar 
personalen är det som är bra med social sponsring – det ligger många nära om hjärtat” 
(Backhans, Apoteket, 2013). Backhans förklarar detta ingående internt för att få 
medarbetare att känna sig stolta i arbetet. 

Sjöström på Boomerang förklarar att En krona mer är ett koncept som alla på 
organisationen förhåller sig till och det är ett sätt att bygga en stolthet internt eftersom 
organisationen är med och bidrar till något viktigt. Forsmark berättar att CRM-aktiviteten 
har gjort medarbetarna inom Ur&Penn engagerade till att bidra med pengar till 
Barncancerfonden och till exempel tävlar de och ”peppar” varandra i butikerna. 

5.2	  Delanalys	  1	  
Den mest övergripande anledningen varför samtliga organisationer arbetar med CRM är 
för att göra gott för samhället i syfte med att förbättra det, vilket stämmer överens med 
Varadarajan och Menons (1988) grundläggande teori om vad CRM rent historiskt sett 
handlar om. Alla organisationer gör det frivilligt likt volontärer, och har tagit initiativet till 
att bidra med något gott för samhället i olika delar i världen. Uttryckt från Varadarajan och 
Menons (1988) förklaring arbetar dessa organisationer långsiktigt, dels för att de med större 
sannolikhet kan överleva på marknaden bättre genom att prestera bättre under socialt 
ansvarstagande börjar bli ett måste för organisationer att investera i. På ännu längre sikt 
förbättrar dessa organisationer faktiskt det samhälle som de driver sin verksamhet i genom 
att använda CRM. Med det gottgörande grundperspektivet på att samtliga organisationer 
använder CRM-aktiviteter kan det enligt Brønn (2011) konstateras att respondenterna vill 
visa deras intressenter att de är ansvarstagande organisationer. 

Ett annat sätt för organisationerna att bidra till det goda samhället är enligt majoriteten 
av respondenterna att lyfta fram och synliggöra välgörenhetsorganisationerna och 
samhällsfrågorna, vilket kan liknas med forskningen som visar på att organisationer vill 
skapa en win-win-win-situation där alla parter ska gynnas av samarbetet. Sjöström vill att 
Boomerang ska driva samhällsfrågan om Östersjön framåt genom att sprida 
kommunikation om den via organisationen, Backhans vill att Apoteket ska agera som en 
kanal för SOS-barnbyar och Högberg vill att Kappahl ska påminna om det goda arbetet 
Bris gör genom att lyfta fram dem. Detta leder enligt forskningen till att samhällsfrågan får 
uppmärksamhet och stöd, den vinstdrivande organisationen får lojalare kunder och 
förbättrad image, och ger intressenterna en god känsla när de stödjer CRM-aktiviteten. Den 
del av situationen som kan adderas utöver att samhällsfrågan och välgörenhetsorganisation 
genererar samhällets stöd är att de även genom dessa samarbeten får chansen att bli 
kommunicerade genom ytterligare kanaler tack vare CRM-aktiviteten. 
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I och med att Icas och Boomerangs varumärken är synkroniserade med CSR-arbetet 
kan det enligt teorin ses som att de har en integrerad ansats i deras CSR-arbete. Det i sin 
tur kan göra att det ställs höga krav på dem att vara engagerade i samhället eftersom 
samhällsansvaret är en stor del av deras image. Olsson hävdar att engagemanget är en 
självklarhet för att Ica ska kunna behålla organisationens trovärdighet, och skulle inte Ica 
vara engagerade i samhället finns risken att det skulle strida mot den image som Olsson 
menar att Ica har, och liknande gäller Boomerang enligt Sjöström. Med andra ord skulle 
intressenterna med stor sannolikhet få en annan bild av organisationerna om de inte skulle 
vara engagerade i samhället. 

Organisationer försöker enligt Bernstein (1986) ofta kontrollera imagen, men påpekar 
att det är näst intill omöjligt. Detta menar dock Olsson på Ica och Sjöström på Boomerang 
att de kan göra genom att använda CRM, vilket på ett sätt strider mot de grundläggande 
tankesätten om en organisations image (ibid.). Senare forskning är däremot mer på Olssons 
och Sjöströms sida i detta resonemang och menar på att det är möjligt att använda CRM 
för att stärka och behålla imagen. 

Övriga respondenter säger att en av anledningarna till att deras organisationer använder 
CRM-aktiviteterna är för att de också ska få lojalare kunder och en förbättrad image, vilket 
även stämmer överens med forskningen om att CRM leder till att organisationer får lojala 
intressenter och en förbättrad image. Forsmark tror att anledningen till att Ur&Penns 
intressenter får en positivare bild av organisationen är eftersom de gör något som inte bara 
är för deras egen vinning och därför uppfattar intressenterna de som en vänligare 
organisation. Detta stämmer åter igen överens med Brønns (2011) resonemang om att 
organisationen använder CRM för att de ska visa att de tar att ansvar för att intressenterna 
ska uppfatta att de är en ansvarstagande organisation. 

Flera respondenter förklarar även att deras organisations relation med intressenterna 
stärks tack vare CRM-aktiviteten. Och eftersom CSR är en betydande del för 
organisationens möjlighet att förbättra relationen med sina intressenter menar Pratt (2006) 
och Ihlen et al, att CRM, som en del av CSR därför kan, som organisationerna också 
menar, leda till en förbättrad relation med intressenterna. Högberg förklarar att Kappahls 
relationer stärks med kunderna tack vare att kunderna kan känna att de gör något bra för 
samhället genom att köpa Kappahls välgörenhetsrelaterade produkter, vilket går i linje med 
tidigare forskning om att intressenter vill kunna göra ansvarsfulla val och de får en positiv 
känsla när de är med och bidrar. 

Backhans förklarar att produkterna och priserna inom Apotekets bransch ofta är 
väldigt lika. Eftersom CRM-aktiviteten är ett sätt att skilja sig från konkurrenterna menar 
Backhans vidare på att det är en viktig anledning till varför Apoteket använder CRM, vilket 
kan kopplas till tidigare forskning om att CRM kan användas för att differentiera sig och få 
konkurrensfördelar på en marknad där produkterna blir allt mer lika. Även Olsson på Ica 
och Högberg på Kappahl menar att en av anledningarna till att de använder CRM är för att 
de får konkurrensfördelar och Olsson förklarar att det faktiskt finns ett 
försäljningsdrivande syfte med att använda CRM, vilket kan liknas med att organisationer 
vill få ut något av alla marknadsaktiviteter, även i de där de donerar pengar som forskare 
menar på. Sjöström på Boomerang och Forsmark på Ur&Penn säger däremot att de tror 
att de konkurrensfördelarna som kan fås genom CRM är små, eftersom de flesta 
organisationer bidrar till välgörande ändamål idag och därför blir inte kunderna förvånade 
när de ser en CRM-aktivitet, vilket går emot tidigare forskning om att CRM kan användas 
för att differentiera sig och få konkurrensfördelar. 

Backhans på Apoteket och Forsmark på Ur&Penn berättar att deras CRM-aktiviteter 
har lett till en ökning av deras totala omsättning, och det går i linje med Varadarajan och 
Menon’s (1988) tidiga forskning om att CRM kan användas för att öka försäljningen. 
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Forsmark utvecklar resonemanget om fördelarna och säger att Ur&Penn får in kunderna i 
butik för att hjälpa dem att hjälpa, samtidigt som Ur&Penn får ett sälj och 
Barncancerfonden får pengar. Eftersom alla inblandade parter tjänar något på CRM-
aktiviteten har Ur&Penn uppnått en win-win-win-situation genom CRM-aktiviteten. 

Eftersom det enligt forskning har blivit allt viktigare för organisationer att hantera 
relationerna med deras intressenter, där bland annat medarbetare ingår (Raupp, 2011), kan 
många organisationer enligt Bartlett (2011) hantera denna relation strategiskt genom att 
engagera sig i socialt ansvarstagande. Detta kan liknas med att samtliga av studiens 
respondenter menar att användningen av CRM engagerar deras medarbetare internt i 
organisationen genom olika sätt, vilket är enligt många en stor, och enligt Ica, en 
underskattad anledning varför en organisation bör använda CRM. 

Högberg menar att CRM ger en god känsla till Kappahls medarbetare, Olsson menar 
på att CRM engagerar hela Icas organisation, Apotekets och Boomerangs användning gör 
medarbetarna mer stolta, och Ur&Penns användning av det ”peppar” medarbetarna enligt 
respondenterna. Kim et al (2010) menar på att medarbetarens relation till organisationen 
blir starkare och positivare om de kan identifiera och relatera sig med organisationen. Och 
eftersom medarbetare tycker mer om att arbeta i en organisation som tar ett socialt ansvar 
kan de lättare identifiera sig med den, vilket kan återspeglas i samtliga organisationers 
uttalande. CRM, som på ett sätt enligt Brønn (2011) kommunicerar CSR kan då göra det 
lättare för medarbetare att ta till sig det övergripande arbetet om CSR. I och med att det 
finns många definitioner och tolkningar av vad CSR egentligen är, vilket enligt Ihlen et al 
(2011) menar på, kan det bidra med svårigheter för organisationer att kommunicera det 
konkret internt som externt, men kan alltså konkretiseras mer vid användning av CRM 
enligt respondenterna. 

5.3	  Varför	  CRM-‐aktiviteterna	  är	  uppbyggda	  som	  de	  är	  

5.3.1 Val av välgörenhetsorganisation och samhällsfråga 
Olsson förklarar att det är fördelaktigt om CRM-aktiviteten är kopplad till något som Ica 
står för, samt att CRM-aktiviteten grundar sig i en strategi. Olsson förklarar att de i fallet 
med Childhood försökt koppla deras slogan ”Var med och må bra” till aktiviteten genom 
att till exempel samhällsfrågan och produkterna har med allas lika värde, välbefinnande och 
hälsa att göra på ett tydligt sätt. Även Sjöström berättar att Boomerang vill stödja något 
som ligger nära deras varumärke. De stödjer initiativet Hållbara hav eftersom skärgården 
och vatten är en stor del av deras varumärke och menar därför att det känns bra att vatten 
är en central del av det de stöttar. Sjöström berättar vidare att han tror att det är en stor 
fördel om det finns en koppling mellan vad organisationen gör och står för, och vad den 
stöttar. 

”Vi har liksom alltid haft lite en fot i skärgården på olika sätt liksom med maritima kopplingar och 
första kampanjen [19]76 var plåtad ute i Vaxholm i skärgården så vi har alltid vart nära vatten på 
olika sätt.” (Sjöström, Boomerang, 2013) 

För att CRM-aktiviteten ska vara trovärdig poängterar Sjöström att det är viktigt att 
välgörenhetsinitiativet grundar sig i varumärket på ett ärligt och trovärdigt sätt. Upplevs 
aktiviteten inte som äkta och trovärdig menar de att det kan leda till negativa effekter. 

”Det gäller att tänka igenom vad man gör och varför man gör det och hur det relaterar till 
varumärket […] om affärsidén är någonting som är nästan tvärtemot ett ideellt ändamål och som 
ändå skänker pengar till det så att det ska se bättre ut, då tror jag att man ganska snabbt upptäcker 
att det lirar inte riktigt, det finns ett gap däremellan och det tror jag att kunden ser rätt fort och då 
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blir det snarare badwill tror jag. […] Det får bara inte bli en lösnäsa att man försöker göra 
någonting men det finns ingen substans i det tror jag är det värsta man kan göra för det kommer 
bli genomlyst tillslut ändå. (Sjöström, Boomerang, 2013) 

En anledning till att Apoteket valde att stödja utsatta barn är för att de tycker det är viktigt 
att alla barn ska må bra och få en bra uppväxt enligt Backhans. Eftersom Apotekets 
sortiment riktar sig till många menar hon vidare att det är svårt att hitta en samhällsfråga 
som är relevant för alla och de försöker istället koppla det till sin vision. De menar vidare 
att även om deras organisation och samhällsfrågan i det här fallet inte har ett tydligt 
samband kan det ibland vara bra att göra något oväntat: 

”Vi har snarare kopplat det till vår vision om ”ett liv i hälsa” och vi vill göra det enklare att må bra. 
Med fysisk och psykisk hälsa i fokus för samhällsfrågan finner vi det naturligt att gå in i den här 
typen av samarbeten. Kopplingen med Cancerfonden är ju lite enklare att förstå i och med att vi 
jobbar med läkemedel och sjukdomar och alltså det känns ju självklart. Ibland kan man faktiskt 
överraska litegrann genom att inte alltid gå precis på det förväntade heller! Det blir ett litet extra 
mervärde.” (Backhans, Apoteket, 2013) 

Utöver att Olsson vill att Icas val av samhällsfrågan ska ha ett samband med vad 
organisationen står för har de gjort valet utifrån att deras huvudmålgrupp är barnfamiljer 
och Olsson menar att det därför blir en tydlig koppling i CRM-aktiviteten tillsammans med 
Childhood eftersom välgörenhetsorganisationens varumärke är starkt kopplat till barns 
rättigheter. Olsson menar vidare på att det är många delar i det men ett tydligt samband 
finns mellan Icas målgrupp och välgörenhetsorganisationen. Hon poängterar att det gäller 
att kunderna känner till att Ica engagerar sig i frågorna för att kunderna i sin tur ska kunna 
engagera sig. Olsson förklarar att det är viktigt att vara transparent och tydlig och ha en 
strategi som kartlägger vad organisationen vill med välgörenhetsinitiativet. Det ger en 
grund för vad organisationen ska kommunicera till sina intressenter och varför de vill att 
intressenterna ska engagera sig i samhällsfrågan. Utan en strategi i grunden kan CRM-
aktiviteten bli otydlig även om organisationen riktar sig till en specifik målgrupp, menar 
Olsson.   

Även Högberg bestämde sig för att Kappahl skulle stödja barn eftersom barn och 
kvinnor är med i deras målgrupp. Högberg menar på att det är viktigt att kunderna vill vara 
delaktiga i aktivitetens budskap och de har valt Bris eftersom det är den stora 
välgörenhetsorganisationen som står för barns rättigheter i Sverige. Kappahl stödjer 
systerorganisationer till Bris i andra länder för att även de kunderna ska stödja något som är 
nära avslutar hon med.  

Liknande menar Backhans att det är av stor vikt att samhällsfrågan Apoteket stödjer är 
nära deras kunder på något sätt – samhällsfrågan måste beröra kunderna för att få dem 
engagerade. Backhans förklarar vidare att detta uppnås när de stödjer barnen i Ukraina 
eftersom det känns som om de är nära oss som bor i Europa och Sverige. Även 
Boomerang har valt att stödja Östersjön av den anledningen att det ligger nära till hands 
geografiskt sett, menar Sjöström. Ica stödjer däremot Childhood som är en internationell 
välgörenhetsorganisation, och Olsson förklarar att deras sponsringsportfölj andas lokalt 
och sponsrar gemensamhet i Sverige. Samarbetet med Childhood blir därför lite kritiskt 
eftersom det är långt borta från kunderna och handlarna i Sverige menar hon. Även om Ica 
inser att det är mest effektivt att sponsra lokala frågor och projekt menar Olsson att allt 
inte måste vara lokalt förankrat och CRM-aktiviteten med Childhood istället ger Ica 
möjligheten att associeras med någonting internationellt. 

Olsson menar på att Ica även stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer på olika sätt 
som kunderna inte ser. De menar att de välgörenhetsorganisationer som de inte lyfter är 
tillräckligt kända och Ica måste ta ett beslut om vad som ska kommuniceras utåt för att få 
kunderna att engagera sig. Att stödja ett mer känt ämne menar även Högberg på, gör att 
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aktivitetens budskap blir tydligare eftersom det ligger närmare för kunden som i sin tur kan 
fatta ett snabbt engagemangs- eller köpbeslut. Även Sjöström tror att det blir enklare för 
kunderna att engagera sig i CRM-aktiviteten om Boomerang stödjer en välkänd 
samhällsfråga. 

Backhans säger att det är viktigt att välja en välgörenhetsorganisation som ligger på 
samma nivå och står för samma värderingar som Apotekets varumärke för att det inte ska 
driva åt fel håll, och istället dra ner Apoteket. ”Vi ska ju inte bara stödja dem, utan de ska 
även ha kraften, möjligheten och budgeten för att kunna göra egna aktiviteter där vi också 
syns” (Backhans, Apoteket, 2013). Liknande berättar Olsson att 
välgörenhetsorganisationens varumärke måste gå hand i hand med Icas varumärke. 

Samtliga organisationer stödjer pågående samhällsfrågor i de utvalda CRM-
aktiviteterna. Sjöström på Boomerang och Forsmark på Ur&Penn förklarar dock att de tror 
att CRM-aktiviteten skulle kunna engagera fler genom att stödja en plötslig samhällsfråga. 
Vidare säger Sjöström att Boomerangs val främst beror på att Östersjön är en viktig 
pågående samhällsfråga och deras varumärke står för långsiktighet och menar att valet har 
med trovärdighet att göra. Olsson berättar att genom att stödja en plötslig samhällsfråga 
tydligare skulle Ica kunna visa var pengarna går och lättare mäta effekten. Vidare nämner 
Backhans på Apoteket och Högberg på Kappahl att de stödjer plötsliga samhällsfrågor 
genom andra aktiviteter. 

Forsmark menar på att Ur&Penn istället tog ett snabbare beslut och de berättar att när 
Barncancerfonden föreslog att Ur&Penn skulle samarbeta genom projektet Give hope 
kändes det rätt direkt vilket gjorde att de inte funderade på valet av 
välgörenhetsorganisation eller samhällsfråga. Forsmark berättar vidare att en av 
anledningarna till att Barncancerfonden kändes rätt var eftersom Ur&Penn’s ägares dotter 
har haft cancer. Forsmark förklarar att det gjorde att hela organisationen kände ett 
engagemang i samhällsfrågan om barncancer. 

5.3.2 Val av tidsperiod 
Sjöström menar på att Boomerang i vanliga fall stödjer olika välgörande ändamål 
säsongsvis genom det långsiktiga projektet En krona mer. Eftersom Hållbara hav är ett 
förhållandevis stort initiativ ingår de istället avtal som gäller årsvis. I och med att de har ett 
djupare samarbete ser de det som långsiktigt utifrån liknande aktiviteter. 

Forsmark berättar att Ur&Penn i slutet på 2013 påbörjade sitt andra år i samarbetet 
med Give hope. Den första fördelen med ett långsiktigt samarbete, och en långsiktig CRM-
aktivitet menar hon är att samarbetet blir enklare och bättre ju längre tiden går. Forsmark 
tror även att ett långsiktigt samarbete skapar en igenkänning hos intressenterna, och att de 
som är engagerade i Barncancerfonden vet att de kan gå till Ur&Penn och köpa en 
produkt, samtidigt som de bidrar till ett ändamål de har ett intresse i. Forsmark berättar 
vidare att de endast är skyldiga att vara aktiva i butik med Give hope-produkterna under 
specifika perioder, men att de har valt att alltid ha framme och sälja Give hope-produkterna. 

Backhans menar att Apotekets engagemang till samhällsfrågan visas tydligare genom 
längre samarbeten eftersom det underlättar för intressenter att förstå samarbetet. Hon 
menar vidare på att de i samarbetet med SOS-barnbyar, utöver andra CRM-aktiviteter som 
är kopplad till en specifik tidsperiod, även säljer gosedjur kontinuerligt i butik där en 
summa doneras till SOS-barnbyar. 

”Om vi skulle ha korta samarbeten och kortare aktiviteter tror jag att engagemanget blir svårt att 
nå, likaväl som att förstå varför vi gör det här. Frågor skulle dyka upp som ’vad är anledningen?’ 
och ’varför helt plötsligt byter vi samarbete?’ Jag tror att det skulle bli väldigt splittrat och jag tror 
nog också att kunderna inte förstår syftet vilket drar ned trovärdigheten i engagemanget när man 
hoppar runt för mycket” (Backhans, Apoteket, 2013). 
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Apotekets CRM-aktiviteter integreras med, och pågår under samma period som med deras 
ordinarie kampanjer i butik, förklarar Backhans. I det här fallet pågick CRM-aktiviteten 
parallellt med julkampanjen som började samtidigt som julhandeln. Som tidigare nämnt 
föredrar de längre samarbeten och när de väljer längden på sina vanliga kampanjer och 
således även CRM-aktiviteter handlar det om vad de uppfattar som lämpligt i butik: 

”Man besöker ett apotek i snitt åtta gånger om året och om aktiviteten skulle hålla på under en 
period på mindre än fyra veckor så är det ingen idé för att kunderna kanske inte hinner uppfatta 
kampanjen överhuvudtaget i butik. För långa perioder så ser vi att ’ja men det dippar på slutet 
eftersom det ligger för länge.’ Det måste ha lite tempoväxling, att det ska hända något i butikerna. 
För oss har det funkat bra när de ligger runt fem veckor. Fyra till sex kan jag säga… Ungefär” 
(Backhans, Apoteket, 2013) 

Även Icas CRM-aktivitet är en del av deras julkampanj där Olsson berättar att de har ett 
jultema som pågår i december. Ica har samarbetat med Childhood i ungefär tio år och 
Olsson berättar att de har ett långsiktigt avtal där det även krävs att de samlar in viss 
mycket pengar till Childhood. ”Det är så pass enkelt. Det går inte att slänga om så snabbt 
eftersom vi har ett avtal” (Olsson, 2013). De förklarar vidare att de vill ha långa samarbeten 
eftersom det ger möjligheten att kunna bygga organisationen på lång sikt. Även Kappahl 
säger att det är fördelaktigt med långsiktiga samarbeten: 

”För att vi ska kunna göra ett långsiktigt avtryck och öka engagemanget vi pratar om, både genom 
att synliggöra projektet som sådant eller organisationen. Men även att få en kontinuitet i bidraget 
som vi ger.” (Högberg, Kappahl, 2013) 

5.3.4 Val av produkt 
Backhans på Apoteket förklarar att det är svårare att ha dyrare produkter i CRM-aktiviteten 
eftersom det kan bli ett hinder för kundens enkelhet att vara med och bidra: 

”Kostar det, då blir det ett hinder. Det är svårt att se att det ska driva försäljning om man lägger ut 
en ansiktskräm som kostar 600 kronor, så att vi vill ju att det ska vara enkelt för kunden att bidra 
då är det lättare med lite billigare, breda produkter som attraherar många” (Backhans, Apoteket, 
2013). 

Olsson menar att Ica behöver en stor volymprodukt att sälja för att komma upp i de 
summorna som Childhood behöver och de har valt clementiner och apelsiner eftersom det 
är juligt och många som köper dem under jul. Även Forsmark förklarar att Ur&Penn väljer 
produkter som de vet säljer bra och de är snabba att byta ut de produkter som säljer dåligt 
– det är billigare produkter som det är enklast att sälja stora volymer av. När samarbetet 
med Give hope inleddes valde Ur&Penn produkter som de trodde skulle sälja bra och de 
hade stora volymer av och de menar att produkter som säljer dåligt inte är till nytta för 
någon av parterna: 

”Första tanken var att bara välja vad vi har ordentligt av i lager och försöka hitta då någonting 
billigt, någonting i mellanpris och så någonting lite dyrare så att det fanns i olika prisintervaller. Sen 
allteftersom så har vi ju lärt oss vad som går bra och vad som inte går bra och märker vi att en 
produkt inte säljer, då ska de inte ligga och ta plats för det utan då byter vi ut den till en produkt 
som vi vet att vi kan få upp volymen på.” (Forsmark, Ur&Penn, 2013) 

Forsmark berättar även att alla kategorier av produkter, oavsett vilken målgrupp de riktar 
sig till, skulle passa att ha i en CRM-aktivitet och de poängterar återigen att det viktiga är att 
det är en intressant produkt som säljer bra: 

Det skulle kunna vara en herrklocka, en klassisk herrklocka som äldre män köper men även om 
det sitter en liten Give Hope-tagg och de vet att 50 kronor av den här har gått till 
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Barncancerfonden, det är ju inget negativt för det utan det är ju något som känns bra. (Forsmark, 
Ur&Penn, 2013) 

Även Backhans på Apoteket konstaterar detta om att vilken produkt som helst kan passa in 
i en CRM-aktivitet men menar istället på att det viktiga är att organisationen kan koppla 
ihop det i ett sammanhang. Olsson på Ica menar däremot att produkterna som ingår i 
CRM-aktiviteten måste kopplas till något lustfyllt och hälsosamt, och därför passar inte 
vilken produkt som helst i aktiviteten. Olsson poängterar åter igen att det tydligt ska ingå i 
deras strategi om allas lika värde, välbefinnande och hälsa. Insamlingarna som Ica gör ska 
främst kopplas till frukt och grönt och det är ytterligare en anledning till valet av produkter, 
menar hon, men fyller på med att Ica säljer även en julblombukett till förmån för 
Childhood. Backhans berättar att CRM-aktiviteten är en del av en julkampanj och under 
varje jul försöker Apoteket ha liknande marknadsaktiviteter och därför blir det enligt dem 
naturligt vilka produkter som ska ingå i aktiviteten: 

”Under ’solkampanjen’ väljer vi att ge bidrag från solprodukter för barn, och det känns ju ganska 
naturligt att koppla in SOS-barnbyar. Julkampanjen, där ser vi såklart det lite annorlunda och väljer 
istället presentförpackningar.” (Backhans, Apoteket, 2013) 

Även Högberg förklarar att det ska vara produkter som hänger ihop med erbjudandet och 
produkterna ska ligga nära till hands för Kappahls kunder så att det blir tydligt och konkret: 

”Det handlar om att ha med de produkter vi tror kommunicerar det budskapet på ett bra sätt. 
Pyjamasar är exempelvis en generellt sett väldigt stor produkt i vår bransch så här års. Det är 
många som köper det som julklappar” (Högberg, Kappahl, 2013). 

Sjöström berättar att de har valt att samtliga produkter i Boomerangs sortiment att ingå i 
CRM-aktiviteten för att det ska bli så enkelt som möjligt, och att det i slutändan ska bli en 
rimlig summa som doneras: 

”För att hålla det så enkelt som möjligt, för börjar man ’det gäller bara den produktgruppen under 
den perioden’ och det blir ganska snårigt och ganska slingrigt och svårare att kommunicera, vi tror 
på att göra det så enkelt som möjligt.” (Sjöström, Boomerang, 2013) 

 
Eftersom Ur&Penn säljer lågprisprodukter kan kunden köpa en billig produkt och 
samtidigt göra en stor insats för en välgörenhetsorganisation, menar Forsmark. När 
Ur&Penn började ta fram egna produkter som skulle säljas till förmån för Give hope hade de 
vissa färgkrav som var bestämda av Give hope. Hon förklarar att det var färger som kan 
upplevas som barnsliga. Under 2014 kommer de ha mer produkter som riktar sig till vuxna 
eftersom Give hope har släppt lite på sina färgkrav vilket ger Ur&Penn möjligheten att sälja 
Give hope-produkter till en bredare målgrupp. 

”[…] så att vi tänker ju liksom på att hur vi hela tiden ska kunna bidra med mest pengar vilka 
produkter som kan ha störst marginal så att det kan gå så mycket pengar som möjligt till dom och 
då är det framförallt när vi kan göra egen produktion i större volymer.” (Forsmark, Ur&Penn, 
2013) 

5.3.5 Val av donationsstorlek och donationstyp 
När projektet En krona mer togs fram slutade de flesta priserna av Boomerangs produkter 
på 99 kronor och de tyckte då att det kändes logiskt att runda upp det med en krona. En 
ytterligare anledning till att Boomerang valde en krona är eftersom det blir tydligt enligt 
Sjöström, och det handlar även om att ”en krona mer kan göra skillnad”. Han menar att 
även om det bara är en krona blir det i det längden ganska mycket pengar så kunden kan 
känna att de gör en viss skillnad vid varje köp. ”En krona mer handlar om att ge en krona 
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mer till någonting också så det blev en ganska bra paketering på det så att det känns ganska 
logiskt när vi väl kom fram till det” (Sjöström, Boomerang, 2013). 

Även Olsson berättar att Icas val är gjort utifrån att summorna ska vara tydliga att 
kommunicera. Ica donerar en respektive tio kronor för sina produkter och Olsson menar 
att summor som en, fem, och tio är enkla och tilltalande för kunderna. Den ekonomiska 
aspekten är också inblandad i valet och Olsson berättar att det är summor som de klarar av 
att donera, samtidigt som de kan gå med vinst. Även Forsmark berättar att Ur&Penn’s 
donationssumma bestäms bland annat utifrån produktens inköps- och försäljningspris. 
Hon förklarar vidare att när Ur&Penn säljer varumärken som inte är deras egna har de ett 
speciellt utpris de måste anpassa donationssumman efter för att kunna täcka upp sina egna 
kostnader. De produkter Ur&Penn själva tar fram till förmån för Give hope har bättre 
inköpspris vilket gör att de kan donera en större summa menar Forsmark, och berättar 
även att det finns en minimi-procent de måste donera för de produkter som säljs för Give 
hope. 

Apoteket donerar tio procent för varje såld presentförpackning och tio kronor för 
gosedjuren. Backhans förklarar att de har valt en donationssumma som ska vara tillräckligt 
stor för att kunden ska känna att det är värt att köpa produkterna. Högberg säger att 
Kappahl valde en donationssumma som kändes relevant för produkterna i den prisklassen. 

Samtliga respondenters organisationer visar i de utvalda CRM-aktiviteterna exakt vilken 
summa de donerar till välgörenhet. Respondenterna menar på att de har valt att göra så 
främst eftersom det blir tydligare och konkretare för kunden. Forsmark menar att 
Ur&Penn vill visa kunden att det faktiskt är ganska mycket som doneras för att hjälpa 
kunden att fatta ett köpbeslut. Högberg på Kappahl säger att en exakt donationssumma är 
det bästa sättet att kommunicera CRM-aktiviteten eftersom det blir konkret för de som 
uppmärksammar budskapet. Sjöström på Boomerang tillägger utöver detta att det blir en 
konkret CRM-aktivitetet som även blir mer öppen, ärlig och att det underlättar för kunden. 
Sjöström menar vidare att det är viktigt att organisationen öppet visar vad de gör och 
därför försöker de skänka pengar till något konkret där det tydligt framgår vad pengarna 
går till. Backhans menar på att Apoteket har valt att skriva hur mycket som doneras både i 
procent och i kronor för att göra det ännu enklare för kunden och de berättar även att de 
försöker vara tydliga med vad pengarna går till: 

”Det ska vara så tydligt som möjligt för kunden så de vet exakt hur mycket som deras inköp 
faktiskt bidrar till, samt att vara väldigt tydliga hela tiden med vad som går till SOS-barnbyar och 
barnen. Våra medarbetare måste kunna svara på frågor som rör detta… Man måste vara 
transparent där.” (Backhans, Apoteket, 2013) 

Även Olsson på Ica förklarar att det är viktigt att visa vart pengarna går någonstans, och 
säger att det idag blir mer och mer viktigt att visa på detta men det är en utmaning eftersom 
de har väldigt många olika typer av projekt med Childhood. Det som Olsson hävdar att de 
ständigt måste jobba med är just att vara tydlig med vad de donerade pengarna går till. 

Forsmark berättar vidare att Ur&Penn inte ser något negativt med CRM-aktiviteter 
men att de ibland är kunder som undrar hur de ska veta att pengarna verkligen går till 
Barncancerfonden. För att visa kunderna det har Ur&Penn ett underlag från 
Barncancerfonden där det redovisas vad pengarna går till. Forsmark säger dock att hon 
förstår att vissa kunder är skeptiska mot CRM-aktiviteter i och med att Ur&Penn säljer 
produkter och tjänar på det samtidigt som de skänker pengar, istället för att de bara skänker 
pengar. Forsmark förklarar vidare att Ur&Penn aldrig hade kunnat samla in samma summa 
pengar om de inte hade sålt Give hope-märkta produkter. 
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5.4	  Delanalys	  2	  
Ica och Boomerang menar på att passformen mellan deras organisation och samhällsfrågan 
är viktig för att CRM-aktiviteten ska bli bra, vilket går i linje med Gupta och Pirschs (2006) 
resonemang om att till viss del undvika skepticism och Endacotts (2004) rekommendation 
om att ”inte bara välja” en samhällsfråga för att vara med på tåget utan att tänka på att 
passformen ska vara bra gjord så intressenterna inte blir misstänksamma till aktivitetens 
motiv. Ica menar att det måste finnas en strategi bakom CRM-aktiviteten och en del som 
ingår i denna är organisationen ska passa till samhällsfrågan. 

Ica, Boomerang och Apoteket försöker att koppla initiativet till att stödja deras 
specifika samhällsfrågor till organisationens värdeord och vision men än vad de gör i 
praktiken. Detta kan strida mot van den Brinks (2006) bevis på CRM-aktiviteten ska kunna 
kopplas till organisationens praktiska arbete, vilket kan göra att Ica, Boomerang och 
Apoteket går miste om att få en fem till tio gånger mer effektiv aktivitet sett till 
intressenters lojalitet till organisationen och aktiviteten. I och med att det emellertid finns 
en överensstämmelse mellan organisationernas värdeord och vision och stödet av 
samhällsfrågan löper de enligt Sheikh och Beise-Zee (2011) inte risken av att skada 
organisationens image. 

Lafferty (2004) menar utöver detta att en uppfattad passform mellan organisationen 
och samhällsfrågan kan uppnås om imagen av organisationen och samhällsfrågan hör till 
samma område och intressenterna kan se kopplingen själv. Om då Ica, Boomerang och 
Apotekets intressenter är medvetna om vad organisationernas värdeord handlar om, samt 
vad visionen är, kan kopplingen med stor sannolikhet hittas. Det kan då vara under 
förutsättningarna att intressenterna har ingående kunskap om både organisationen och 
samhällsfrågan. 

Enligt forskning är viktigt att intressenter kan relatera till samhällsfrågan för att de ska 
kunna engagera sig i CRM-aktiviteten. Både Ica och Kappahl berättar att de tog hänsyn till 
deras målgrupper när de valde välgörenhetsorganisation och samhällsfråga eftersom de 
anser att det är viktigt att intressenterna vill vara delaktiga i CRM-aktivitetens budskap.  

Flera av organisationerna stödjer nationella frågor och Kappahl berättar att de stödjer 
olika välgörenhetsorganisationer i olika länder nära Sverige för att kunderna ska ha 
möjlighet att stödja något som ligger dem nära, och detta är positivt enligt tidigare 
forskning som tyder på att intressenter har lättare att identifiera sig med samhällsfrågor 
som ligger dem nära geografiskt. Kappahls tankegångar är enligt teorin positiva eftersom 
hur väl intressenterna sympatiserar med och kan identifiera sig med samhällsfrågan är 
avgörande för hur relationen mellan organisationen och intressenterna påverkas.  

Ica stödjer däremot en internationell välgörenhetsorganisation i den utvalda CRM-
aktiviteten vilket enligt forskning innebär att kunderna inte kan relatera till frågan på 
samma sätt eftersom det inte är något som finns i deras närhet. Däremot visar annan 
forskning på fördelar med att stödja en internationell fråga. Intressenter är mer positivt 
inställda till organisationer som stödjer välkända samhällsfrågor, och de samhällsfrågor som 
får mest uppmärksamhet i media är de internationella samhällsfrågorna.  

Boomerang och Kappahl anser att det är lättare för kunden att engagera sig i CRM-
aktiviteten om samhällsfrågan är välkänd. Ica berättar att de bara väljer att kommunicerar 
de välgörenhetsorganisationer som de anser är tillräckligt kända och enligt forskning är 
detta resonemang positivt för Icas CRM-aktivitet eftersom CRM-aktiviteter som stödjer 
kända välgörenhetsorganisationer är mer framgångsrika. Apoteket, samt Ica tycker även att 
det är viktigt att deras varumärke stämmer överens med välgörenhetsorganisationens 
varumärke och i likhet med detta menar Lafferty (2004) att organisationer som har ett 
välkänt varumärke bör samarbeta med välgörenhetsorganisationer som är välkända för att 
en positiv effekt ska uppnås genom CRM-aktiviteten. 
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Ur&Penn sticker ut bland respondenterna när det handlar om valet av 
välgörenhetsorganisation. De valde att samarbeta med Barncancerfonden eftersom det 
”kändes rätt”, för att frågan ska engagera deras intressenter och för att hela organisationen 
kände ett engagemang i samhällsfrågan, bland annat eftersom deras ägares dotter har haft 
cancer. Ur&Penn kan därmed löpa risken i att ställas inför intressenters misstänksamhet 
eftersom de inte har ett framgående tankesätt med hänsyn till passformen. Detta enligt 
Endacott (2004) som tyder på att det är riskabelt att använda CRM om passformen inte är 
god eftersom det kan uppfattas som att organisationen bara ”har valt” en fråga för att haka 
på trenden, och att det inte handlar om att de vill ta ett ansvar i samhället. I och med att 
passformen mellan Ur&Penn’s praktiska arbete och samhällsfrågan inte är genomtänkt 
finns risken att kunderna även blir skeptiska till CRM-aktiviteten. 

Boomerang och Ur&Penn har CRM-aktiviteter som löper under en längre tid än vad 
Apotekets, Icas och Kappahls specifika aktiviteter gör. Per definition driver Boomerang 
och Ur&Penn strategiska aktiviteter, medan Apoteket, Ica och Kappahl driver taktiska 
aktiviteter enligt forskare i detta fall. Enligt Varadarajan och Menon (1988) och Adkins 
(1999) skulle dessa aktiviteter karaktäriseras av olika syften då de strategiska syftar till att 
förbättra organisationens image på lång sikt, medan den taktiska syftar till att driva mer 
försäljning. Faktum är att organisationer oftast använder CRM under kortare tidsperioder, 
men går då miste om CRM som ett effektivt PR-verktyg för att bland annat stärka imagen, 
och i detta fall går Apoteket, Ica och Kappahl miste om detta eftersom de enligt denna 
fallstudie hade korta CRM-aktiviteter sett till tidsperioden. Utöver detta menar van den 
Brink (2006) att en CRM-aktivitet ökar i effektivitet parallellt med dess tidsperiod, då 
engagemang till samhällsfrågan visas i en högre grad vid långsiktiga CRM-aktiviteter, vilket 
har en mer positiv effekt hos intressenterna sett till lojalitet. Detta kan stämma överens 
med Ur&Penns resonemang om att längden på aktiviteten med Give hope ger organisationen 
möjligheten att bli igenkända för att stödja Barncancerfonden och intressenterna vet där av 
till vem de ska vända sig till om de vill hjälpa till i samhällsfrågan Give hope och samtidigt få 
någonting själv. 

Alla respondenterna är dock medvetna om att längre aktiviteter, samt längre 
samarbeten är något som ska eftersträvas för att dels förstå relationen mellan parterna 
bättre, ge förutsättningar att bygga organisationen på lång sikt, synliggöra ett långsiktigt 
engagemang och få intressenter att lättare förstå varför organisationen stödjer 
samhällsfrågan.  

Webb och Mohr (1998) menar vidare att organisationer som har, och visar på ett 
långsiktigt samarbete med en välgörenhetsorganisation kan undvika intressenters misstro, 
som andra organisationer tvingas möta som inte gör det. Samtliga av respondenterna säger 
att de har långa samarbeten med själva välgörenhetsorganisationen, men i Apotekets, Icas 
och Kappahls fall har de CRM-aktiviteterna under kortare tidsperioder av olika skäl. I till 
exempel Apotekets fall vill de integrera aktiviteten med redan pågående marknadsaktiviteter 
i butik för att ge en hävstångseffekt för båda aktiviteterna, samt att de vill variera 
kommunikationen i butiken så intressenterna varken missar, eller blir uttråkade av 
aktiviteterna sett till tidsperioderna. Apoteket visar dock på att de har ett långsiktigt 
samarbete med SOS-barnbyar genom att kontinuerligt sälja gosedjuren från SOS-barnbyar, 
vilket gör att de då enligt forskning med stor sannolikhet undviker misstron till samarbetet 
med välgörenhetsorganisationen. En annan anledning kan vara, som Ica menar, att 
samarbetet med en välgörenhetsorganisation kan styras av avtal i olika former, vilket också 
kan hämma organisationer att driva CRM-aktiviteter som den vinstdrivande organisationen 
själv vill. 

Vidare stödjer samtliga organisationer pågående samhällsfrågor i de utvalda CRM-
aktiviteterna av olika anledningar. Eftersom de pågående samhällsfrågorna är långsiktiga är 
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detta ytterligare ett tecken på att samtliga organisationer är ute efter att förbättra relationen 
med intressenterna snarare än att öka försäljningen, som stödjande av en plötslig 
samhällsfråga leder till enligt forskare. Forskningen visar även att organisationer som vill ha 
långsiktiga samarbeten med välgörenhetsorganisationer bör stödja pågående 
samhällsfrågor, och då alla organisationer säger att de föredrar, och har, långsiktiga 
samarbeten med välgörenhetsorganisationer kan det vara en anledning till valet av 
pågående samhällsfrågor. 

Flera organisationer förklarar att de valt billigare produkter som de vet att de säljer 
stora volymer av. Apoteket menar exempelvis att det blir ett hinder för kunden om 
produkten är för dyr. Detta stämmer överens med de teorier som menar att billigare 
produkter som kräver lågt engagemang är bäst lämpade för en CRM-aktvitet och således 
borde organisationernas CRM-aktiviteter leda till en förbättrad image. Apoteket och 
Kappahl lägger även vikt vid att produkten kan kopplas till ett sammanhang och de har 
båda valt produkter som de menar har en koppling till julen och Ica menar liknande att 
produkterna måste kunna kopplas till deras strategi. Forskning visar i likhet med detta att 
om den välgörenhetsrelaterade produkten associeras med samhällsfrågan blir CRM-
aktiviteten framgångsrikare, likt passformen mellan organisationen och samhällsfrågan som 
tidigare har behandlats. Organisationerna menar på att om produkten ska kunna kopplas 
till ett sammanhang och om det är ett sammanhang som i slutändan är relaterat till 
samhällsfrågan innebär det att deras val av produkt gör CRM-aktiviteten framgångsrikare 
enligt forskning. 

Boomerang skiljer sig från de andra organisationerna i och med att alla deras produkter 
är en del av CRM-aktiviteten och att de har gjort på det sättet för att det ska underlätta för 
kunden. Hade de valt en samhällsfråga som stämmer överens med deras praktiska arbete 
går det att tänka sig att även produkterna då har ett samband med samhällsfrågan vilket 
innebär att organisationens CRM-aktivitet enligt forskningen har stor möjlighet att leda till 
positiva effekter för deras relation med intressenter då både deras praktiska arbete och 
produkterna har en koppling till samhällsfrågan. 

Bommerang säljer både billigare och dyrare produkter vilket innebär att de till viss del 
har lågengagemangsprodukter, som är en fördel för CRM-aktiviteten. Däremot har de även 
högengagemangsprodukter som istället är negativt för aktiviteten enligt forskare eftersom 
intressenter har svårare att engagera sig till samhällsfrågan genom dessa. Det kan bli 
problematiskt i form av att de har en donationssumma som är en krona på ett plagg som 
kostar till exempel 3000 kronor. Intressenterna kan då enligt Moosmayer och Fuljahn 
(2010) avstå anskaffningen eftersom de kan känna sig snåla och att de inte bidrar med 
någonting till samhällsfrågan, i förhållande till vad produkten kostar. Däremot kan detta 
jämnas upp av att Boomerang även erbjuder produkter som är av lägre pris, som exempel 
ett par sockor för 60 kronor som kan ses som mer rimligt. Dock finns problematiken kvar i 
Boomerangs fall att de enligt Moosmayer och Fuljahn (2012) kan betraktas dra en 
egennytta i samarbetet med välgörenhetsorganisationen på grund av att de har låg 
donationsstorlek i förhållande till försäljningspriset av vissa produkter. 

Boomerang, Ica och Apoteket menar på att det är viktigt att paketera produkten med 
en tydlig donationsstorlek som intressenterna kan ta till sig lätt. Apoteket menar vidare på 
att intressenter ska kunna känna att det är värt att anskaffa produkten, vilket ligger som 
grund till varför de har valt den specifika donationssumman. Respondenternas resonemang 
stämmer till viss del överens med vad Moosmayer och Fuljahn (2010) antyder om att 
donationssumman ska vara tilltalande till en intressent i den meningen att den inte ska vara 
för låg, eller för hög. 

Kappahl, Ur&Penn, och även till viss del Ica, menar att donationssumman har 
bestämts utifrån ekonomiska beslut för att organisationen inte ska gå minus på att donera 
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pengar från produkterna. Ur&Penn menar dock att de har satt en hög donationsstorlek för 
att hjälpa intressenterna att fatta ett köpbeslut. Detta kan gå i linje med Moosmayer och 
Fuljahns (2012) bevis på att intressenter skuldkänslor relaterat till konsumtion dämpas vid 
högre donationssummor, vilket gör att de känner sig mer generösa. Det stämmer även 
överens med forskningen som visar på att kunderna hellre engagerar sig om de anser att 
donationssumman kan göra skillnad för samhällsfrågan. 

Eftersom samtliga organisationernas CRM-aktiviteter visar exakt på hur mycket som 
doneras vid anskaffning av produkterna, kan donationstypen enligt Kim och Lee (2009) 
definieras som objektiv. Ur den synpunkten undviker organisationerna risken för att göra 
sina intressenter misstänksamma, eftersom donationssumman enligt forskarna kan 
verifieras. Samtliga respondenter säger att de väljer att visa exakt vilken donationsstorlek 
som doneras för att kunna redovisa doneringen, kommunicera CRM-aktiviteten tydligt, 
göra aktiviteten mer konkret och ärlig, samt underlätta för kunden att verkligen se vad 
doneringen faktiskt går till vilket är en positivt bidragande faktor eftersom de kan förbättra 
organisationens image genom det.  
  



 
 
Byström Grein & Hedin 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 40 

5.5	  Resultat	  och	  analys	  av	  hur	  CRM-‐aktiviteterna	  kommuniceras	  i	  butik	  

5.5.1 Apoteket 
Då texten ”Just nu!” och försäljningspriset utgör större delen av skylten uppfattas 
kommunikationen i första hand ämna främja säljandet av produkten. Därmed kan skylten 
uppfattas handla om att CRM-aktiviteteten kommuniceras genom ett försäljningsbudskap. 
Detta kan även stämma överens med vad Backhans på Apoteket påpekar att deras CRM-
aktiviteter till viss del handlar om att driva försäljning och differentiera sig från 
konkurrenter. Texten ”Stöd SOS barnbyar, Alla barn behöver en familj” kan uppfattas 
finnas till för att övertyga kunden att handla mer, likt ett säljargument till varför de ska 
köpa produkterna snarare än ett budskap om att faktiskt hjälpa de utsatta barnen. Rent 
informationsmässigt står det mycket om samhällsfrågan, men då den texten inte är lika 
framträdande kan den uppfattas vara av mindre betydelse att kommunicera genom 
exponeringsenheten.  

Den part som kommuniceras mest genom exponeringsenheten är produkten, det vill säga 
nallen, med tanke på hur texten om produkten lyfts fram. I andra hand syns samhällsfrågan 
och välgörenhetsorganisationen i och med att det finns mycket information om dessa. Den 

Bild 1: Apoteket skyltning i butik, Sundsvall, In:gallerian, 2013  
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part som lyfts fram minst är den vinstdrivande organisationen Apoteket då deras logotyp 
endast syns längst ned på skylten. 

Apotekets kommunikation av CRM-aktiviteten i butik stämmer till viss del överens 
med Gupta och Pirschs (2006) rekommendationer om hur en CRM-aktivitet bör 
kommuniceras. Det som Apoteket gör i linje med rekommendationen är att CRM-
aktiviteten inte exponeras överdrivet mycket i och med att det bara finns en liten skylt i 
butiken. Då samhällsfrågan och problemet inte står i centrum enligt analysen innebär detta 
dock att Apoteket inte driver kommunikationen av CRM-aktiviteten till fullo enligt 
normativa teorier. 

De känslor exponeringsenheten uppfattas förmedla är trygghet i och med att skylten är 
omringad av gosedjur. Vidare förmedlar skylten en form av skuldkänslor då budskapet 
signalerar att alla barn inte har det lika bra, vilket kan uppfattas som påtryckande gentemot 
mottagaren. Skylten känns övertygande i den meningen att Apoteket utlovar hopp genom 
att hjälpa de barn som inte har det tryggt. Skylten kan i detta avseende betraktas vara mer 
effektiv enligt Mårtensons (2009) antagande om att hopp bidrar till en känsla av att den 
problematiska situationen ska förbättras.  

Då det inte finns någon grafik eller bilder från välgörenhetsorganisationen eller 
samhällsfrågan går Apotekets CRM-aktivitet i linje med de rekommendationer som 
återfinns i Lafferty och Edmondsons (2009) studie. 

Att CRM-aktiviteten kommuniceras på ett diskret sätt bakom kassadisken beror 
sannolikt på att Apoteket, enligt Backhans, genom CRM-aktiviten vill symbolisera ett 
långsiktigt samarbete med SOS-barnbyar, samt att de inte vill tråka ut intressenterna med 
CRM-aktiviteter som pågår under en längre tid. Om Apoteket skulle haft en större 
exponeringsenhet som kommunicerade aktiviteten med en mer synlig placering i butiken 
skulle det med stor sannolikhet strida mot Backhans tankar om att inte tråka ut 
intressenterna eftersom de då skulle kunna exponeras för samma CRM-aktivitet hela tiden. 

Sammanfattningsvis uppfattas exponeringsenheten kommunicera ett budskap om ett 
köperbjudande som varar ”Just nu!” tillsammans med ett tydligt pris. Detta kan enligt 
teorin resultera i att intressenterna blir skeptiska till CRM-aktiviteten då 
försäljningsbudskapet ges större plats än övriga budskap. 

5.5.2 Boomerang 
Boomerangs exponering av CRM-aktiviteten består av en liten, diskret skylt som är 
placerad vid kassan. Sjöström på Boomerang menar att CRM-aktiviteten blir trovärdigare 
om de inte behöver skrika ut vad de gör och att de därför hellre är lite tystare, vilket kan 
vara en anledning till den diskreta exponeringen i butik. Skylten symboliserar ett samarbete 
mellan Boomerang och Hållbara hav. Det handlar i princip lika mycket om de båda parterna 
men det kan upplevas som att Boomerang försöker lyfta fram välgörenhetsorganisationen 
eftersom informationen om Hållbara hav syns tydligare än det som handlar om Boomerang. 
Detta eftersom texten förmedlar att Boomerang hoppas kunna vara med och långsiktigt 
förbättra situationen i Östersjön. Eftersom välgörenhetsorganisationen får stor plats i 
exponeringen stämmer detta överens med att Boomerang enligt Sjöström ser En krona mer 
som en möjlighet att sprida initiativet Hållbara hav och driva frågan om Östersjöns miljö 
framåt. 



 
 
Byström Grein & Hedin 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 42 

Rubriken ”Boomerang stöder initiativet Hållbara Hav” kan uppfattas som att de vill sprida 
att de är en ”duktig” organisation då de är med och hjälper till i samhället, genom att stödja 
Hållbara hav. Först längre ned på skylten framgår det att de har rundat upp sina priser med 
en krona och det är den kronan som doneras, vilket kan upplevas som vilseledande. Det 
Sjöström på Boomerang säger om att de försöker skänka pengar till något konkret där det 
tydligt framgår vad pengarna går till stämmer till viss del överens med exponeringen då de 
tydligt visar till vilken samhällsfråga pengarna går och vad samhällsfrågan handlar om. 
Däremot är donationssumman otydlig och de visar inte specifikt vad pengarna går till, eller 
hur mycket som donerats vilket kan göra att intressenterna blir skeptiska enligt teorier. 

En känsla som kan uppfattas genom skylten är hopp i och med att det tydliggörs att 
Boomerang är med och bidrar till att Östersjöns miljö genom den här aktiviteten. Längre 
ned på skylten går det att uttyda att de genom CRM-aktiviten bidrar till att ”förbättra 

Bild 2: Boomerang skyltning i butik, Sundsvall, In:gallerian, 2013 
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tillvaron för människor, miljön eller vår omvärld” vilket även det är ett löfte på förbättring. 
Detta stämmer överens med Mårtensons (2009) resonemang om att ge ett löfte och anspela 
på hopp resulterar i mer effektiv reklam. 

Genom att exponeringen sammanfattningsvis är diskret och inte handlar om att sälja är 
det enligt tidigare forskning positivt eftersom Boomerang då undviker den skepticism 
intressenter har mot vanlig reklam. Eftersom samhällsfrågan står i centrum men 
kommunikationen är diskret är det positivt för CRM-aktivitetens trovärdighet enligt 
forskning. Vidare då ingen specifik produkt kopplas till exponeringen kan det enligt 
normativa teorier vara ytterligare ett sätt att ge CRM-aktiviteten trovärdighet. 

5.5.3 Ica 
Icas exponering består av ungefär fem stora skyltar vilka hänger i taket direkt vid ingången 
till butiken. Skyltarna finns i två olika varianter, där det framträdande för den första skylten 
är att den innehåller en bild på produkterna och i den andra att den har ett grafiskt mönster 
som tillhör Ica. Dock kan detta mönster vid första anblick likväl uppfattas tillhöra 
Childhood. Det övergripande budskapet som förmedlas är att Ica vill att framtiden ska bli 
bättre och därför stödjer de framtiden, och barnen genom Childhood. Den första skylten 
uppfattas överlag som säljande medan den andra skylten övergripande handlar om att Ica 
kommunicerar sitt sociala ansvarstagande. 

På den ena skylten kan det tolkas som att texten ”låt vår framtid leka” handlar om 
samhällsfrågan. Eftersom textens budskap kan vara svårt att uppfatta vid en första anblick 
kan det innebära att mottagaren missar det budskapet och endast uppmärksammar 
produkterna på skylten. Även om samhällsfrågan och produkten tar lika stort utrymme kan 
det i detta fall uppfattas att produkten är mest framträdande. Eftersom produkten tar upp 
stor del av skylten, texten handlar om att bidra till framtiden, kan detta tolkas som ett 

Bild 3 & 4: Ica skyltning i butik, Sundsvall, In:gallerian, 2013 
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säljande budskap och att Ica vill förmedla att alla kan vara med och bidra till en bättre 
framtid genom att köpa produkterna. Tolkningen har en överensstämmelse med det 
Olsson på Ica säger om att de säljer för samhällets goda.  

På den andra skylten är det oklart vilka som är avsändare och representerar ordet ”vi”, 
och därför kan olika tolkningar uppstå hos mottagaren. Vidare kan det upplevas otydligt 
vilken part som grafiken på skylten tillhör och beroende på hur mottagaren uppfattar detta 
kan det tolkas som att antingen Childhood eller Ica får mest utrymme på skylten. En 
ytterligare tolkning är att ”vi” symboliserar både Ica och Childhood, och att de tillsammans 
gör gott för framtiden. Vid en sådan tolkning är det positivt för Ica då forskning visar att 
om intressenterna uppfattar att samarbetet gör samhällsfrågan gott kan det leda till 
positivare attityder hos intressenterna mot organisationen. Eftersom mottagaren tar del av 
exponeringen i en Ica-butik går det att anta att skyltens avsändare ofta uppfattas vara Ica. 
Enligt tidigare forskning är det effektivare att i en CRM-aktivitet visa grafik som är från 
den vinstdrivande organisationen. Grafiken på skylten tillhör Ica och om mottagare 
uppfattar att den tillhör Ica är det således positivt för deras CRM-aktivitet.  

Eftersom Ica stödjer Childhood och skriver ”Vi vill att framtiden ska må bra” kan det 
uppfattas som att även andra borde bidra då alla borde ha ett intresse i att framtiden ska må 
bra. Något som Olsson på Ica nämner som en fördel med CRM-aktiviteten är att de sätter 
press på omgivningen att göra liknande saker. Här kan skilda tolkningar uppstå då det är 
oklart vem som är avsändaren och vilka som är ”vi”. 

Childhoods logotyp får litet utrymme på skyltarna, men den helhetsbild som kan 
uppfattas är att välgörenhetsorganisationens budskap förmedlas tydligt då båda skyltarna 
innehåller texten ”därför stödjer Ica Childhood”. På detta vis antas Ica vilja förmedla att ett 
bra sätt att bidra till framtiden är genom välgörenhetsorganisationen Childhood. Det 
Olsson säger om att de försökt koppla CRM-aktiviteten till Icas slogan ”var med och må 
bra” är något som återspeglas i skyltarna och budskapen genom att orden ”må bra”, samt 
att det grafiska materialet är frekvent förekommande. I och med att texterna nämner 
”framtiden” signalerar det att mottagaren bör vara med och hjälpa till för att alla ska få en 
bättre framtid. Om mottagaren har egna barn kan skyltarna appellera till 
föräldraskapskänslor i den meningen att föräldrar troligtvis vill att alla barn ska må bra. I 
sin helhet förmedlar skyltarna lycka och glädje då Ica visar på en ljus framtid om alla 
hjälper till. Detta kan även bidra till en gemenskapskänsla genom att alla kan vara med att 
hjälpa. 

Sammanfattningsvis eftersom Icas exponering av CRM-aktiviten består av ett flertal 
stora skyltar finns risken att de kommunicerar CRM-aktiviteten för mycket. Detta kan 
enligt forskning leda till att intressenterna blir skeptiska eftersom de upplever att Ica 
utnyttjar välgörenhetsorganisationen för egen vinning. Då Ica via skyltarna förmedlar 
varför de stödjer Childhood är detta ett sätt att undvika skepticism då forskning tyder på 
att om organisationen döljer sina motiv kan det göra intressenterna negativt inställda till 
CRM-aktiviteten. 

5.5.4 Kappahl 
Från innehållsanalysen kan Kappahl sammanfattas ha två tydliga exponeringsenheter i form 
av skyltar som kommunicerar CRM-aktiviteten. Den ena skylten består av en bild på två 
glada barn som är iklädda CRM-aktivitetens produkter. På den andra skylten står det 
information om CRM-aktiviteten i korta drag, där även Kappahls logotyp sammankopplas 
med Bris logotyp med ett hjärta mellan dem. 
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I och med att barnen är glada ger skylten en övergripande känsla av lycka, vilket kan väcka 
en positiv känsla. Då praktiker inom området reklam och marknadskommunikation inte vet 
hur kommunikation som sänder ut negationer uppfattas hos mottagaren undviker de enligt 
Mårtenson (2009) oftast det. En liknelse kan då dras med att Kappahl valt att ha glada barn 
i kommunikationen för att undvika missförståelse hos mottagaren. Skulle de istället ha en 
bild på två utsatta barn som har med samhällsfrågan och stödjandet av Bris att göra, kan de 
alltså löpa risk att mottagaren inte förstår budskapet. Detta går även i linje med Lafferty 
och Edmondsons (2009) resultat vilket visar att CRM-aktiviteten blir mer effektiv om 
organisationer väljer att kommunicera en bild som har med organisationen att göra istället 
för samhällsfrågan eller problemet.  

Högberg på Kappahl menar att en organisation får konkurrensfördelar genom CRM 
beroende på hur organisationen tilltalar kunden, och eftersom Kappahls målgrupp enligt 

Bild 5: Kappahl skyltning i butik, Sundsvall, In:gallerian, 2013 
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Högberg är barn och kvinnor kan detta vara en ytterligare anledning varför det är barn på 
bilden. 

Vidare menar Högberg på Kappahl att ett av deras övergripande syfte med att använda 
CRM är för att synliggöra välgörenhetsorganisationen. Detta kan återfinnas på skylten i 
butiken då Bris namn framgår tydligt och kan uppfattas ha en naturlig koppling till 
kommunikationen av CRM-aktiviteten. I och med att CRM-kommunikationen endast finns 
på en liten del av övervåningen kan detta kan vara positivt för Kappahl enligt Gupta och 
Pirsch (2006) som menar att organisationer inte bör kommunicera CRM-aktiviteten för 
mycket. 

Texten ”Köp ett nattplagg så ger vi 25 kr till BRIS” kan däremot väcka budskap om att 
CRM-aktiviteten är försäljningsdriven, vilket enligt forskning kan framkalla skepticism. 
Skulle texten formuleras om och inte inledas med ordet ”Köp” skulle budskapet med stor 
sannolikhet uppfattas på annat sätt. Men i och med att samma skylt illustrerar samarbetet 
mellan Kappahl och Bris med hjälp av ett hjärta kan försäljningsbudskapet dämpas till viss 
del. Hjärtat kan uppfattas symbolisera ett väl fungerande samarbete som ger ytterligare 
känsla i form av gemenskap. Detta kan väcka perceptioner om att de två involverade 
parterna i samarbetet gynnas av CRM-aktiviteten, vilket kan bidra till att intressenter får 
positivare attityder om organisationen eftersom samhällsfrågan uppfattas gynnas av 
samarbetet. 

Vidare menar Högberg att Kappahls främsta uppgifter, utöver att synliggöra Bris, är att 
samla in pengar till dem. Detta kan förklara varför donationssumman är så pass viktig att 
ha med i kommunikationen i butiken. I och med att donationssumman syns tydligt, 
tillsammans med att kommunikationen av CRM-aktiviteten i sin största helhet är 
produktorienterad kan det enligt forskning finnas risker att det framkallar skepticism hos 
intressenter. 

5.5.5 Ur&Penn 
Från innehållsanalysen kan Ur&Penn sammanfattas ha många exponeringsenheter i form 
av skyltar i butik, vilka till största del kommunicerar produkter, priser och 
donationssummor. De få skyltar som förmedlar något annat är i form av ett ”Tack-
meddelande” till dem som har bidragit till insamlingen av fyra miljoner kronor under tiden 
Ur&Penn har haft CRM-aktiviteten tillsammans med Barncancerfonden och Give hope. 

Det övergripande budskap skyltarna i butiken uppfattas förmedla är 
försäljningsbudskap. Dels eftersom det är prisuppgifter på nästan alla skyltar och att den 
vinstdrivande organisationen framgår frekvent och dels att information om vad 
Barncancerfonden och Give hope gör är svår att hitta. Forsmark menar att Ur&Penn vill bli 
igenkända med Barncancerfonden och Give hope, och att de inte har något krav på sig från 
Barncancerfonden att ha produkterna framme hela tiden, men har valt att ha det ändå. 
Forskning visar att kortare CRM-aktiviteter har intentionen att driva försäljning, och längre 
har avsikten att förbättra organisationens image. Ur&Penn skulle kunna sägas få ut båda 
fördelarna enligt Forsmark – att organisationen dels driver försäljning samtidigt som de 
förbättrar imagen. Av denna analys kan det förklaras varför budskapet kan uppfattas som 
försäljningsdrivande i butiken. 
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Att prisuppgifter och donationssummor kommuniceras mer än samhällsfrågan och 
problemet i butiken kan bero på det Forsmark säger om att kunderna kommer till deras 
butik för att handla. Då donationsstorleken är stor, vilket Forsmark påpekar, hjälper dem 
intressenterna att hjälpa. Intressenter ser enligt forskning ett värde i att stödja 
samhällsfrågor där de upplever att deras bidrag är värdefullt, vilket Ur&Penn kan dra stor 
nytta av genom att de har en hög donationsstorlek. Forskning visar vidare att intressenter 
känner sig mer generösa om donationsstorleken är högre, och där av handlar mer. 

Dock kan CRM-aktiviteten skadas av att exponeringen till största delen består av grafik 
från välgörenhetsorganisationen enligt forskning som rekommenderar att den 
vinstdrivande organisationens grafik ska framgå mest. I och med att Ur&Penn 
kommunicerar CRM-aktiviteten genom många skyltar kan detta enligt forskning uppfattas 
vara för mycket kommunikation av CRM-aktiviteten och uppfattas som att Ur&Penn 
exploaterar samarbetet för egen vinning. 

Ur&Penn är enligt Forsmark väldigt inriktade på att donera mycket till 
Barncancerfonden, och hon hävdar vidare att de vill vara de som donerar mest av 
Barncancerfondens samarbetspartners. De tävlar även inom organisationen och ”peppar” 
varandra till att dra in mer pengar till Barncancerfonden och Give hope. Detta kan ligga till 

Bild 6: Ur&Penn skyltning i butik, Sundsvall, In:gallerian, 2013 
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ytterligare grund till varför butikerna är så pass försäljningsorienterade och varför 
exponeringen till största delen handlar om priser. 

”Tack-meddelandet” kan utöver ovanstående analys uppfattas som att Ur&Penn 
kommunicerar ett gott samarbete med Barncancerfonden. De gynnas av detta enligt teori i 
den mening att intressenter har en positiv attityd till samarbeten som uppfattas vara 
gynnsamt för båda parter. Utöver detta får CRM-aktiviteten mer trovärdighet i linje med 
forskningen som visar på att intressenters skepticism till aktiviteten kan motverkas om 
organsationen tydligt visar hur mycket som har donerats och vad donationerna specifik har 
använts till. Forsmark säger att Ur&Penn har material med information om vad pengarna 
använts till som de kan visa för sina kunder. ”Tack-meddelandet” kan således innebära en 
ökning i trovärdighet för Ur&Penns CRM-aktivitet.  

Eftersom det inte framgår tydlig kommunikation om varken samhällsfrågan eller 
välgörenhetsorganisationen kan kommunikationen i butiken uppfattas endast fokusera på 
att driva försäljning genom CRM-aktiviteten, vilket enligt teorier framkallar en hög grad av 
skepticism. 
	  
 	  

Bild 7: Ur&Penn ”Tack-meddelande”, Sundsvall, In:gallerian, 2013 
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6.	  SLUTSATS	  

6.1 Vad säger de utvalda respondenterna är anledningen till varför deras 
organisationer använder sig av cause-related marketing? 
Denna fallstudie visar att den övergripande anledningen till varför de utvalda 
organisationerna använder CRM är för att göra gott i samhället. Detta betyder enligt teorin 
att samtliga respondenter menar att deras organisation vill visa sina intressenter och 
samhället i stort att de är ansvarstagande organisationer. Organisationerna söker att 
förbättra, likväl som att behålla en god image genom användandet av CRM. 
Respondenterna intygar även att CRM-aktiviteterna används för att förbättra imagen, vilket 
kan stärka teorin om imageaspekten i forskningen i den meningen att det fortfarande är en 
anledning till användande av CRM år 2013 enligt dessa fem fall. 

Anledningen till varför organisationerna använder CRM beskrevs även i form av att de 
vill bygga positiva relationer med olika grupper av intressenter, med fokus på förbättrade 
relationer med kunder, medarbetare och välgörenhetsorganisationen de samarbetar med i 
CRM-aktiviteten. Respondenterna gav studien belägg för att samtliga organisationer syftade 
till att skapa win-win-win-effekter genom användandet av CRM då de nämner att alla tre 
inblandade parter ska gynnas av aktiviteten. Organisationernas respondenter menade att 
välgörenhetsorganisationerna får sitt stöd, intressenterna får möjlighet att bidra med något 
gott i samhället och organisationerna får förbättrad image och starkare relationer med 
intressenter. Det som kan belysas i denna situation är att välgörenhetsorganisationerna 
genom samarbetet får ytterligare en kanal att kommunicera sitt arbete genom, vilket 
samtliga studiens respondenter menar är en fördel. Detta adderar en ytterligare positiv 
aspekt för välgörenhetsorganisationen i win-win-win-situationen och i relationen med den 
vinstdrivande organisationen. 

Fallstudien visar även tydligt att CRM i dessa fall används för att skapa ett engagemang 
bland medarbetare internt. Detta kan förklaras genom att tidigare forskning belyser att 
CRM är en aktivitet vilken till viss del kommunicerar en organisations CSR-arbete. Det 
konkretiserar även det övergripande sociala ansvarstagandet till en särskild aktivitet och 
stödjande av en specifik samhällsfråga. I och med att CSR-arbetet konkretiseras till 
intressenter externt, konkretiseras likväl CSR-arbetet till intressenter internt – det vill säga 
till medarbetare. Varför engagemanget ökar kan vara eftersom CRM ger goda 
förutsättningar för förståelse av organisationens övergripande sociala ansvarstagande, tack 
vare aktivitetens specifika karaktär. 

Några av respondenterna menar att CRM som kommunikationsverktyg kan användas 
för att driva försäljning och få konkurrensfördelar på marknaden. Dock hörde inte dessa 
anledningar, enligt någon av respondenterna, till de huvudsakliga anledningarna varför de 
använder CRM. En av respondenterna menar att CRM kan fungera likt en hävstångseffekt 
för andra aktiviteter som inte är kopplade till välgörenhet. De andra respondenterna 
beskriver att deras organisationer inte använder CRM för att driva försäljning eller få 
konkurrensfördelar utan att det snarare är en effekt som kommer vid sidan av och det är 
inget de inriktar sig på vid användandet av CRM. 

6.2 Varför är de specifika cause-related marketing-aktiviteterna utformade som de 
är enligt organisationens representanter? 
Denna fallstudie visar på att de vinstdrivande organisationerna har olika anledningar till 
varför de väljer att stödja en viss samhällsfråga och välgörenhetsorganisation. 
Respondenterna menar sammanfattningsvis att valet av samhällsfrågan deras respektive 
organisation stödjer grundas i vad organisationens huvudmålgrupp kan tänkas vilja stödja. 
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Samhällsfrågan ska alltså ligga dem nära och vara välkänd för att intressenter ska kunna 
relatera och identifiera sig med samhällsfrågan och således även CRM-aktiviteten. 

Fallstudien tyder även på att vissa respondenter har tänkt på organisationens passform 
till samhällsfrågan vid utformandet av CRM-aktiviteten. Emellertid framgår det att 
respondenterna tar ett annat grepp om passformen till samhällsfrågan än vad teorin 
rekommenderar. Dessa organisationers CRM-aktiviteter är utformade utifrån 
organisationens värdeord eller vision, istället för vad de gör i praktiken.  

Studien kan inte påvisa något resultat av hur effektiv valet av samhällsfråga är, och 
därför kan heller inget av antagandena stödjas. Däremot kan det spekuleras i att detta kan 
kräva en medvetenhet om organisationens värdeord och vision hos intressenterna för att 
en passform till samhällsfrågan ska kunna uppfattas. Organisationer med denna typ av 
passform till samhällsfrågan skulle således eventuellt kunna dra fördelar av att 
kommunicera organisationens värdeord och vision i samband med CRM-aktiviteten. 

Vidare har studien funnit bevis på att samtliga respondenter och deras respektive 
organisation föredrar långa samarbeten med välgörenhetsorganisationer, även om CRM-
aktiviteternas tidsperioder skiljer sig åt. Respondenternas svar tyder på att olika faktorer 
styr CRM-aktiviteternas tidsperioder, bland annat avtal med välgörenhetsorganisationen, 
tidsperioder för deras andra marknadsaktiviteter och beroende på hur försäljningen är 
under olika perioder. Dock eftersom organisationerna visade sig ha längre samarbeten med 
välgörenhetsorganisationerna är detta enligt teorin ytterligare ett tecken på att de vill bygga 
starkare relationer med intressenter. 

Avslutningsvis framgår det genom fallstudien att samtliga organisationer har objektiva 
donationsstorlekar vilket enligt respondenterna är för att kunna verifiera, och tydligt visa 
intressenterna hur mycket som doneras till välgörenhetsorganisationen och samhällsfrågan. 
Teorin klargör att objektiva donationsstorlekar är att rekommendera för att CRM-
aktiviteten ska bli mer trovärdig och leda till en förbättrad image för organisationen. Denna 
teori fann således stöd från samtliga respondenter som också menade på detta enligt de 
fem fallen. 

6.2 Hur kommuniceras cause-related marketing-aktiviteterna i butik? 
Fallstudien visar på att samtliga CRM-aktiviteter kommuniceras olika i de utvalda 
organisationers butiker sett till antal exponeringsenheter, texter, grafik, budskap, känslor 
som förmedlas och vilken part som övergripande kommuniceras mest. Med resultatet från 
innehållsanalysen studerat ur teoretisk kontext framgår det att de fem CRM-aktiviteterna på 
ett eller annat sätt skulle kunna framkalla skepticism hos intressenterna. 

Innehållsanalysen visar att flera av CRM-aktiviteterna kommunicerar ett 
försäljningsbudskap vilket enligt forskning kan framkalla en tydlig form av skepticism. 
Resterande CRM-aktiviteter och dess kommunikation i butik framkallar skepticism på 
annat sätt – bland annat genom att donationssumman visas otydligt. Enligt dessa fem fall 
och med utgångspunkt i teorier kan slutsatsen dras att framkallandet av skepticism hos 
intressenter är oundviklig vid kommunikation av CRM. Kommunikation av CRM-
aktiviteten bör enligt forskning inte innehålla bilder som har med samhällsfrågan att göra. 
Samtidigt som annan forskning menar att samhällsfrågan ska lyftas fram, men inte för 
mycket. Samma gäller hur produktens pris och donationsstorleken visas i 
kommunikationen av CRM-aktiviteterna. För att CRM-aktiviteten ska upplevas trovärdig 
bör donationsstorleken tydligt framgå enligt teorier, däremot tyder innehållsanalysen av 
dessa fem fall på att om donationsstorleken syns för mycket kan istället ett 
försäljningsbudskap uppfattas vilket i sin tur kan framkalla skepticism enligt teorin. Detta 
kan vidare förtydliga förklaringen av att CRM är ett ironiskt sätt för organisationer att 
kommunicera sitt sociala ansvarstagande då en övergripande intention med användande av 
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CRM är att öka en organisations trovärdighet genom CRM, men eftersom CRM 
kommuniceras som reklam, vilket framkallar skepticism, löper CRM risken för att göra 
intressenter skeptiska. 

Varför skepticismen kan vara oundviklig kan bero på att kommunikationen av CRM-
aktiviteterna kan tolkas olika av olika mottagare då vissa kan finna att en beståndsdel 
framkallar misstro eller skepticism, medan en annan mottagare finner det trovärdigt. Detta 
kan vara en faktor som kan förklara teorier om varför intressenter generellt är skeptiska till 
organisationers externa kommunikation. 

6.4 Syftet med studien är att beskriva utvalda organisationers strategier med och 
användande av specifika cause-related marketing-aktiviteter. 
Organisationernas övergripande strategi med varför de använder CRM beskrevs, vilket 
framförallt är för att förbättra eller behålla en god image. Därefter beskrev studien CRM-
aktiviteternas utformning baserat på respondenternas svar och avslutningsvis beskrev 
studien en bit av det praktiska användandet i form av hur CRM-aktiviteterna 
kommuniceras i butik. I och med att de utvalda organisationernas strategier med och 
användandet av de specifika CRM-aktiviteterna har beskrivits är studiens syfte besvarat. 
Det som framkommer är att organisationernas grundläggande strategier kring och 
anledningar med användandet av CRM till viss del stämmer överens med hur CRM-
aktiviteterna är utformade. Emellertid kan vissa beståndsdelar i studerade CRM-aktiviteter 
framkalla skepticism enligt normativa teorier, vilket indikerar att CRM-aktiviteterna inte till 
fullo leder till en förbättrad eller behållen god image. Därmed används inte studerade 
CRM-aktiviteter på ett optimalt sätt för att undvika skepticism, vilket även syns i hur 
aktiviteterna kommuniceras i butik. 
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7.	  SLUTDISKUSSION	  
Studien visar att samtliga CRM-aktiviteter av olika anledningar kan riskera att framkalla 
skepticism hos intressenterna vilket gör att en paradox kan uppfattas när det gäller att 
skapa en fullständigt trovärdig CRM-aktivitet. Att intressenter har olika uppfattningar och 
tolkningar kan vara en av anledningarna då det går att tänka sig att CRM-aktiviteter har 
olika effekt på varje individ. Marknadskommunikationsforskarna Kim och Lee menar att 
intressenter är naturligt skeptiska mot marknadskommunikation vilket kan förklara varför 
det finns stora svårigheter att genomföra en perfekt CRM-aktivitet som upplevs som 
trovärdig hos samtliga intressenter. I och med att studien besvarar frågeställningarna och 
syftet kan studien ses som ett fall av organisationers användande av CRM. 
Eftersom detta är en kvalitativ fallstudie som är djupgående kan inte resultatet 
generaliseras. Studien är avgränsad till endast en CRM-aktivitet från varje organisation och 
då även till en begränsad tidsperiod vilket innebär att resultatet inte kan anses giltigt för 
samtliga av de studerade organisationernas CRM-aktiviteter. Då studien är gjord på 
specifika fall kan resultatet heller inte appliceras till andra organisationer eller CRM-
aktiviteter.  

Dock har en framgående problematik inom användningsområdet CRM tydliggjorts, 
vilket kan tas vidare till andra forskningsprojekt. Att studera liknande aktiviteter utifrån ett 
intressentperspektiv kan vara intressant ur forskningssynpunkt för att ytterligare kartlägga 
vilka faktorer som gör intressenter skeptiska och vidare vilka faktorer som påverkar 
intressenternas åsikter mest. Det kan även vara intressant för vidare forskning att djupare 
analysera hur framtagandet av CRM-aktiviteterna går till på organisationer för att kunna 
klarlägga vilka faktorer som styr utformningen av CRM-aktiviteterna. För att ta ett steg till 
mot att kunna använda CRM till sin fulla potential kan det vara av intresse att studera hur 
medarbetare på organisationerna ser på användandet av CRM. 

Det är intressant att de utvalda organisationernas CRM-aktiviter skiljer sig till så hög 
grad och att de har olika, ofta genomtänkta, val till varför CRM-aktiviteterna är utformade 
som de är. Däremot är det i få fall deras anledningar stämmer överens med teorier om hur 
CRM-aktiviteter ska utformas för att undvika skepticism och bli framgångsrika. Det kan 
tyda på att organisationerna har bristande kunskap inom området, dock menar 
respondenterna att de inte upplever något negativt med användningen och därför kan viss 
kritik riktas mot de nuvarande teorier som finns inom området. Svårigheter med att 
utforma den perfekta CRM-aktiviteten har nämnts, något som till stor del även kan beror 
på att organisationerna är olika och således har olika intressenter, de har olika produkter 
och vidare även olika möjligheter att använda CRM. Vilket innebär att varje CRM-aktivitet 
måste anpassas efter den rådande situationen och ett generellt framgångsrecept kan vara 
svårt att ta fram. 
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9.	  BILAGOR	  
Bilaga 1: Förstudie 

• Vad gör organisationen i praktiken?  

• Vad säljer de för produkter? 

• Vad är organisationens vision? 

• Genom vilken välgörenhetsorganisation stödjs samhällsfrågan? 

• Vad handlar samhällsfråga om som stödjs genom CRM-aktiviteten? 

• Är samhällsfrågan plötslig eller pågående? (kriterier) 

• Var stödjs samhällsfrågan geografiskt? 

• Vad är det för produkt(er) som säljs genom CRM-aktiviteten? 

• Ingår CRM-aktivitetens produkt(er) i det ordinarie sortimentet? 

• Vilket försäljningspris har produkten/produkterna? 

• Hur mycket av försäljningssumman doneras till välgörenhet? 

• Visar de exakt hur mycket som doneras? 
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Bilaga	  2:	  Innehållsanalysmanual	  
	  
Bakgrundsfrågor	  
	  
1. Hur stor plats får kommunikationen av aktiviteten i butiken? 
Denna fråga besvaras genom att betrakta hur CRM-aktiviteten exponeras i butik sett till var 
i affären kommunikationen finns och vilken typ av exponeringsenhet CRM-aktiviteten 
kommuniceras genom. Titta även hur många exponeringsenheter som kommunicerar 
CRM-aktiviteten. Avslutningsvis ska det beskrivas vilken storlek exponeringen av CRM-
aktiviteten får. 
	  
2. Hur presenteras informationen om CRM-aktiviteten på 
exponeringsenheten/enheterna? 
Denna fråga besvaras genom att utförligt studera all text som finns på exponeringsenheten 
eller enheterna, samt genom att beskriva hur produktsumman och donationssumman visas. 
Titta även på vilket utrymme texterna får och vara på exponeringsenheten texten finns 
(längst upp, mitten eller längst ner och så vidare). Avslutningsvis ska grafik i form av bilder, 
grafiskt material och logotyper utförligt beskrivas hur de ser ut och vilket utrymme de tar 
på exponeringsenheten eller enheterna, samt om det finns några tydliga färger på 
exponeringsenheten ska dessa även redogöras. 
 
Budskapsfrågor	  
	  
3. Vilka känslor kan uppfattas genom exponeringsenheten? 
Denna fråga besvaras genom att beskriva vilka känslor som exponeringsenheten i sin helhet 
uppfattas förmedla. Analysera texten tillsammans med grafiken och ta reda på om det kan 
uppfattas förmedla till exempel glädje, sorg, skuldkänslor, rädsla och så vidare. Analysera 
även om det förmedlas någon form av påtryckning, eller om exponeringsenheten utlovar 
någon form av hopp. 
 
4. Vilket budskap kan uppfattas på exponeringsenheterna? 
Denna fråga besvaras genom att beskriva vad texten och grafiken kan uppfattas handla om. 
Genom att noggrant analysera exponeringsenhetens helhet sett till text, grafik och utrymme 
ska det motiveras för vilket eller vilka budskap som kan uppfattas genom 
exponeringsenheten. 
 
5. Vad kommuniceras mest? 
Denna fråga besvaras genom att analysera exponeringsenheterna tillsammans i sin helhet 
för att kunna tolka vilken part som kommuniceras mest i butiken genom 
exponeringsenheterna. Med parterna menas den vinstdrivande organisationen, produkten, 
välgörenhetsorganisationen eller samhällsfrågan. 
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Bilaga	  3:	  Frågemanual	  till	  samtalsintervjuer	  
 
Allmänna frågor 
1. Kan du säga vad du heter och kortfattat beskriva vad du har för arbetsuppgifter idag. 
 
2. På vilket sätt har du varit delaktig i välgörenhetsarbetet med (välgörenhetsorganisationens 
namn) 
 
3. Anpassad fråga om organisationens sociala ansvarstagande. (se nästa sida). 
 
4. Den här undersökningen utgår från begreppet cause-related marketing, förkortas CRM. 
Har du kommit i kontakt med det begreppet tidigare? 
- Om inte, vad kallar ni då de välgörenhetsaktiviteter som ni till exempel gör med 
(välgörenhetsorganisationens namn) där ni donerar en summa till välgörenhet för varje såld produkt? 
 
5. Vad tycker ni är viktigt att tänka på för att kunna skapa en framgångsrik CRM-aktivitet? 
 
6. Kan du ge något exempel på en CRM-aktivitet som ni på (organisationens namn) har 
inspirerats av? 
- Vad är det ni tycker är bra, och mindre bra med den? 
 
7. Beskriv kortfattat vad er CRM-aktivitet genom (aktivitetens eller välgörenhetsorganisationens 
namn) innebär. 
- Under vilken tidsperiod pågår aktiviteten? 
- Vilken är målgruppen för aktiviteten? 
 
8. Hur kommer det sig att ni arbetar med CRM? 
 
9. Vad var det som gjorde att ni började med välgörenhetsarbetet genom (aktivitetens eller 
välgörenhetsorganisationens namn)? 
 
10. På vilket eller vilka sätt anser ni att CRM-aktiviteten gynnar (organisationens namn)? 
 
11. Hur tror ni att er relation med intressenter påverkas av CRM-aktiviteten? 
- Exempelvis leverantörer, välgörenhetsorganisationer och media. 
- Mer specifikt sett till kunder, hur tror ni att deras bild av er organisation påverkas av att ni erbjuder 
välgörenhetsrelaterade produkter? 
 
12. Tror ni att (organisationens namn) får konkurrensfördelar genom att erbjuda 
välgörenhetsrelaterade produkter? 
- Om ja, motivera. 
 
14. Anpassad fråga om organisationens val av donationssumma. (se nästa sida) 
 
15. Anpassad fråga. Beroende på om de visar exakt vilken summa de donerar. Eller om summan är dold. 
(se nästa sida). 
 
16. Anpassad fråga om organisationens val av produkt(er). (se nästa sida). 
 
17. Varför har ni valt att stödja samhällsfrågan om (samhällsfrågan de stödjer)? 
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18. Anser ni att det har någon betydelse för CRM-aktiviteten om samhällsfrågan ni stödjer 
är välkänd eller mindre känd hos era kunder? 
 
19. Varför har ni valt att stödja en fråga som är (lokal, nationell eller internationell)? 
 
20. Varför har ni valt att stödja en (pågående eller plötslig) samhällsfråga? 
 
21. För att en CRM-aktivitet ska bli framgångsrik menar vissa forskare på att det måste 
finnas ett samband mellan organisationens praktiska arbete och samhällsfrågan. Är det 
någonting ni har diskuterat inom (organisationens namn) när ni valde att stödja 
(välgörenhetsorganisationens namn)? 
 
22. Brukar ni ha långa eller korta samarbeten med välgörenhetsorganisationer? 
- Varför har ni (långa/korta) samarbeten? 
- Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att ha långa samarbeten? 
- Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att ha korta samarbeten? 
 
23. Varför pågår välgörenhetsarbetet tillsammans med (välgörenhetsorganisationens namn) under 
denna tidsperiod? 
 
24. Gör ni något utöver att skänka pengar för att stödja (samhällsfrågan de stödjer)? 
 
25. Det finns forskare som påstår att vissa kunder av olika anledningar är misstänksamma 
till varför företag använder CRM-aktiviteter. Hur resonerar ni kring det? 
- En av anledningarna kan vara att kunder upplever att organisationer använder CRM bara för att sälja 
mer. Gör ni något speciellt för att undvika dessa kunders misstänksamhet mot CRM-aktiviteten? 
 
26. På vilket sätt tror ni att (organisationens namn) påverkas om era kunder skulle vara 
misstänksamma mot er CRM-aktivitet? 
- Tror ni att det finns en risk att kunder väljer bort er produkt på grund av välgörenhetsinitiativet? 
 
27. Vilka fördelar respektive nackdelar kan finnas med att använda CRM i allmänhet? 
 
28. Tror du att alla företag kan använda sig av CRM? 
- Motivera. 
 
29. Vad tror du om framtiden för användandet av marknadskommunikationsverktyget 
CRM? 
 
30. Är det något du vill tillägga? 
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Specifika frågor 
 
Apoteket 
3. Kan du övergripande beskriva hur ni arbetar med socialt ansvarstagande. 
 
14. Ni donerar 10 procent av summan för varje såld produkt. Varför har ni valt just 10 
procent? 
 
15. Företag kan välja att donera ”en del av vinsten” där en specifik doneringssumma inte 
framgår. Varför har ni valt att visa exakt vilken summa ni donerar för varje produkt? 
- Varför har ni valt procent, istället för att ange i kronor? 
 
16. Hur tänker ni när ni väljer vilka produkter som ni ska använda er av i en CRM-aktivitet?  
- Skulle alla era produkter passa i en CRM-aktivitet? 
 
Boomerang 
3. Vi är medvetna om att ni sedan länge har arbetat med hållbarhet och socialt 
ansvarstagande. Kan du beskriva hur ni mer konkret arbetar ni med det? 
 
14. Ni donerar en krona per såld produkt. Varför har ni valt just en krona? 
 
15. Företag kan välja att donera ”en del av vinsten” där en specifik doneringssumma inte 
framgår. Varför har ni valt att visa exakt vilken summa ni donerar för varje produkt? 
 
16. Varför har ni valt att bidra med en krona från alla sålda produkter? 
- Istället för att ha några utvalda plagg eller kollektioner? 
 
Ica 
3. Hur länge har organisationen arbetat med hållbarhetsarbete och socialt ansvarstagande? 
- Hur arbetar ni med detta? 
 
14. Ni donerar 1 krona, respektive 10 kronor. Varför har ni valt just dessa summor? 
 
15. Företag kan välja att donera ”en del av vinsten” där en specifik doneringssumma inte 
framgår. Varför har ni valt att visa exakt vilken summa ni donerar för varje produkt? 
 
16. Varför har ni valt just apelsiner, klementiner och blombuketter till att vara en del av 
CRM-aktiviteten?  
 
Kappahl 
3. Hur länge har organisationen arbetat med hållbarhetsarbete och socialt ansvarstagande? 
- Hur arbetar ni konkret med detta? 
 
14. Ni donerar 25 kronor för varje sålt nattplagg som är kopplat till Bris. Varför har ni valt 
just denna summa? 
 
15. Företag kan välja att donera ”en del av vinsten” där en specifik doneringssumma inte 
framgår. Varför har ni valt att visa exakt vilken summa ni donerar för varje produkt? 
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16. Varför har ni valt just denna kollektion till att vara en del av CRM-aktiviteten?  
- Hur tänker ni när ni väljer vilken produkt eller kollektion som ni ska använda er av i en CRM-
aktivitet? 
- Skulle alla era produkter passa i en CRM-aktivitet? 
 
Ur&Penn 
3. Kan du övergripande beskriva hur ni arbetar med socialt ansvarstagande. 
  
14. Ni donerar olika summor för de olika produkterna. Hur bestämmer ni hur mycket som 
ska doneras för varje produkt? 
 
15. Företag kan välja att donera ”en del av vinsten” där en specifik doneringssumma inte 
framgår. Varför har ni valt att visa exakt vilken summa ni donerar för varje produkt? 
 
16. Hur tänker ni när ni väljer vilka produkter som ni ska använda er av i en CRM-aktivitet?  
- Skulle alla era produkter passa i en CRM-aktivitet? 


