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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Generation Ys attityder till Cause-related marketing. Hur påverkar välgörande 

ändamål företagens varumärkesbild? 

 

Nivå: Examensarbete, grundnivå inom företagsekonomi  

 

Författare: Sofie Blomstedt och Sisela Rosman 

 

Handledare: Maria Fregidou-Malama och Monica Wallmon 

 

Datum: 2018-Januari  

 

Syfte: Det är viktigt att företag som sysslar med Cause-related marketing (CRM) har 

vetskap om generation Ys attityder och förankrar dessa i valet av välgörande ändamål 

för att stärka företagens varumärkesbild. Studien har genomförts för att det råder 

skilda meningar om denna generations attityder till CRM samt att det saknas 

forskning som undersöker vilka specifika välgörande ändamål generation Y bryr sig 

om. Syftet är att analysera hur företagens varumärkesbild påverkas av generation Ys 

attityder till CRM och till specifika välgörande ändamål. 

 

Metod: Studien har en deduktiv ansats och en kvantitativ metod. En 

enkätundersökning har gjorts för att samla in primärdata vilket resulterade i 344 

respondenter från konsumentgruppen generation Y. Två hypoteser har konstruerats 

för att besvara studiens syfte. Hypoteserna testades genom deskriptiv statistik, 

korrelations- och regressionsanalys i programmet SPSS. Resultaten redovisas i 

tabeller och har analyserats i text.   

 

Resultat & slutsats: Studien visar att generation Y tenderar att ha positiva attityder 

till CRM vilket har en positiv påverkan på företags varumärkesbild. Resultaten visar 

även att generationen tenderar att ha positiva attityder till att stödja cancerforskning, 

mänskliga rättigheter, miljöfrågor, anti-drog och missbruksfrågor samt djur- och 

naturfrågor vilket påverkar varumärkesbilden positivt. Slutsatsen är att generation Y 

visar tendenser på att de är socialt berörda och att företag med generationen som 

målgrupp med fördel kan använda CRM för att bidra till att en positiv 

varumärkesbild skapas eller utvecklas. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning kan med fördel göra ett 

sannolikhetsurval vilket kan generaliseras samt att göra en jämförelsestudie mellan 

generation Y och X. Ytterligare ett förslag är att analysera generation Ys attityder till 

specifika välgörenhetsorganisationer genom att låta dem ranka dessa och därefter 

undersöka om de olika organisationerna påverkar varumärkesbilden olika mycket. 

 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till ny teoretisk kunskap eftersom den visar 

tendenser på att generation Y inte har skeptiska karaktärsdrag. Studiens resultat visar 

även vilka specifika välgörande ändamål som generation Y tenderar att bry sig om 

och att dessa påverkar varumärkesbilden positivt. Ett praktiskt bidrag ges till företag 

med generation Y som målgrupp som planerar att ingå ett CRM-samarbete, resultatet 

indikerar på att de med fördel kan välja något av de fem ändamålen som denna studie 

behandlar eftersom samtliga påverkar varumärkesbilden positivt. Ett praktiskt bidrag 

kan ges till konsumenter då denna studie kan bidra till en ökad kunskap om CRM och 



 

 

att denna marknadsföringsstrategi tenderar att påverka generation Ys beslutsfattande 

och därmed deras sätt att konsumera. 

 

Nyckelord: Cause-related marketing (CRM), välgörande ändamål, varumärkesbild, 

attityder, generation Y.  

 

  



 

 

ABSTRACT 
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Purpose: It’s important that companies which use Cause-related marketing (CRM) 

have knowledge about generation Ys attitudes and anchor these in the selection of 

charitable causes to strengthen the company’s brand image. The study has been 

conducted because there are different opinions about the attitudes of this generation 

to CRM and that there is no research that investigates which specific charitable 

causes that generation Y cares about. The aim of this study is to analyze how 

corporates brand image is affected by generation Ys attitudes toward CRM and 

specific charitable causes.  

 

Method: The study has a deductive approach and a quantitative method. A survey 

was conducted to collect primary data resulting in 344 questionnaires and 

respondents from generation Y. Two hypotheses were formulated to fulfill the 

purpose of this study. The hypotheses were tested by descriptive statistics, correlation 

and regression analysis in SPSS program. The findings are reported in tables and 

analyzed in text. 

 

Findings & Conclusion: This study show that generation Y tends to have positive 

attitudes toward CRM, which has a positive impact on corporate brand image. The 

findings indicate that generation Y tends to have positive attitudes towards 

supporting cancer research, human rights, the environment, anti-drugs and questions 

concerning animals and nature issues. The conclusion is that generation Y tends to 

show that they are socially concerned and companies that have generation Y as a 

target group advantageously uses CRM to help create or develop positive brand 

image. 

 

Suggestions for future research: In future, researchers could use data that can be 

generalized by using a probability sample. We also suggest future research to 

compare generation Y with X. We also suggest future research to analyze generation 

Ys attitudes towards specific nonprofit organizations by letting them rank them to 

find out if there is a difference between how much they affect the brand image. 

 

Contribution of the thesis: The study contributes to new theoretical knowledge by 

indicating that generation Y does not have skeptical characteristics. The results also 

show the specific charitable causes that generation Y tends to care about and that 

they have a positive effect on the brand image. Companies considering entering a 

CRM collaboration can, according to this study, choose between five charitable 

causes that will have a positive impact on the brand image among generation Y. A 



 

 

practical contribution is also given to consumers to explain the phenomenon CRM 

and that it tends to have an impact on their consumer behavior.   

 

Key words: Cause-related marketing (CRM), charitable causes, brand image, 

attitudes, generation Y.
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1 Inledning 

I denna del av arbetet tas bakgrund till ämnet upp, vad som behandlas samt varför det 

är viktigt och intressant. Redogörelse för delfrågor, syfte samt avgränsning nedan. 

 

 Problemdiskussion 1.1

Fri konkurrens är ett vedertaget begrepp som de flesta aktörer på en konkurrensutsatt 

marknad ständigt måste förhålla sig till. Det är allmänt känt att dagens marknad 

kännetecknas av produkter med liknande pris och kvalitet. Dessa faktorer har lett till att 

företag tvingats finna nya sätt att differentiera sig på för att skapa positiva attityder till 

sitt varumärke (Brønn & Vrioni, 2001; Onuoha & Nnenanya, 2017; Raman, Lim & 

Nair, 2012). Ett sätt att skapa ett starkt varumärke är att åta sig en ansvarstagande roll ur 

ett samhälleligt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv, ett så kallat 

”Corporate Social Responsibility” (CSR) vilket har rötter från 50-talet (Carroll, 1999). 

Ett företag kan ta ett eget ansvar eller involvera en andra part genom att arbeta med 

CSR. Det egna ansvaret kan handla om att företag ska minska sin pappersförbrukning 

på arbetsplatsen, ha miljö-, iso-certifiering eller arbeta med hållbarhetsredovisning. Att 

involvera andra parter i företagets CSR-arbete kan till exempel innefatta sponsring eller 

att skänka pengar ur egen vinst till en annan part, ett initiativ som företaget står för. 

Under det senaste decenniet har CSR kommit att bli allt vanligare och i dagens samhälle 

förväntar sig konsumenterna att företag skall ta ett sådant ansvar (Cui, Trent, Sullivan & 

Matiru, 2003; Demetriou, Papasolomou & Vrontis, 2010). Cause-related marketing 

(CRM) å andra sidan är ett initiativ från företagets sida men som involverar en tredje 

part, konsumenten.  

 

CRM uppkom som en förgrening av CSR då företaget American Express 1983 

bestämde sig för att sammanlänka sitt varumärke med renoveringsprojektet av 

Frihetsgudinnan genom en marknadsföringsaktivitet. Deras bidrag var att för varje köp 

en konsument gjorde med ett kreditkort skänktes en cent till projektet (Demetriou et al., 

2010). Detta initiativ medförde att CRM utvecklades till en gynnsam 

marknadsföringsstrategi med huvudsyfte att stödja välgörenhet (Brønn & Vrioni., 2001; 

Cui et al., 2003; Demetriou et al., 2010). Till skillnad från CSR är CRM beroende av 
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konsumenten, om konsumenten inte köper skänks inga pengar. CRM består av tre parter 

där part ett, det vinstdrivande företaget skänker pengar genom sitt samarbete till part 

två, en organisation eller förening. Att pengar ska skänkas från det vinstdrivande 

företaget till den andra parten är beroende av att den tredje parten, konsumenten, köper 

det vinstdrivande företagets utvalda produkter (Keller, 2013; Smith, 2004; Varadarajan 

& Menon, 1988). 

 

En konsuments köpvilja är beroende av dennes helhetsbild av företaget, vilket kallas 

varumärkesbild och grundar sig i dennes attityd. Det vill säga konsumentens kunskap 

och medvetenhet (kognition), känslor (affektion) och köpavsikt (konation) (Abreu & 

Arcodia, 2013; Breckler, 1984; Erwin, 2001; Schiffman, O’Cass, Paladino & Carlson, 

2014). Ett företags varumärke kan vara hotat vid CRM-samarbeten, speciellt när det 

kommer till konsumentgruppen generation Y. Generation Y anses vara födda mellan 

åren 1982-1999 (Brown, 2017). De har vuxit upp med ständig tillgänglighet till 

information, kommunikation och ett överskott av valmöjligheter vilket har format dem 

till att bli ifrågasättande, medvetna, skeptiska och kritiska (Barbagallo, 2003; Valentine 

& Powers, 2013; Wolfe, 2004, 13 september). Deras skeptiska sida har visat sig mer 

framträdande vid kontakt med CRM-kampanjer som stödjer pågående tragedier än 

plötsliga katastrofer (Cui et al., 2003). Till exempel att stödja en pågående tragedi kan 

vara cancerforskning, det är ett ändamål som är aktivt och aktuellt hela tiden. Ett 

exempel på att stödja en plötslig katastrof kan vara naturkatastrof, en tsunami. Enligt 

Webb och Mohr (1998) leder en konsuments skeptiska karaktärsdrag till att de tenderar 

att ha negativa attityder till CRM. Däremot finns enligt Cui et al. (2003) indikationer på 

att generation Y har positiva attityder till CRM trots att de är skeptiska till CRM-

kampanjer som stödjer pågående tragedier. På grund av att det råder skilda meningar om 

hur det skeptiska karaktärsdraget leder till positiva eller negativa attityder till CRM 

ställs frågan vad generation Y i realiteten har för attityder till CRM som 

marknadsföringsaktivitet och hur det påverkar deras bild av företagens varumärke. 

 

Studier visar att innan företag ingår CRM-samarbeten är det viktigt att reflektera och 

selektera i valet av välgörenhetsorganisation och det välgörande ändamål de ska koppla 
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sina produkter till (Cui et al., 2003; Keller, 2013; Smith, 2004). Vid sökprocessen 

hittades endast en studie som undersöker specifika välgörande ändamål som olika 

konsumenter i olika generationer tycker är bra att stödja (Demetriou et al., 2010). 

Tidigare forskning har även undersökt olika generationers attityder till olika delar i 

CRM-kampanjer, t.ex. om stödet går till ett ändamål på nationell eller internationell 

nivå, och om dessa påverkar varumärkesbilden (Demetriou et al., 2010; Ellen, Mohr & 

Webb, 2000; Ross, Patterson & Stutts, 1992; Ross, Stutts & Patterson, 1991; 

Vanhamme, Lindgreen, Reast, & van Popering, 2012; Varadarajan & Menon, 1988). 

Efter ytterligare sökning hittades en studie som har gjort en liknande undersökning som 

ovan, men använt generation Y som studieobjekt (Cui et al., 2003). Utifrån den 

litteraturöversikt som gjorts framkommer att det finns ett forskningsgap gällande vilka 

specifika välgörande ändamål som påverkar varumärkesbilden. Därför inriktas denna 

studie på att analysera generation Ys attityder till olika specifika välgörande ändamål 

samt hur företagens val påverkar varumärkesbilden. 

 

Generation Y behöver undersökas ytterligare eftersom de beskrivs som allmänt 

skeptiska (Parment, 2008; Valentine & Powers, 2013). När företag väljer att stödja 

pågående tragedier tenderar generation Y att vara skeptiska, de uppfattar det som en 

strategi företagen använder endast av rent egenintresse. Trots detta har generation Y 

positiva attityder till CRM överlag (Cui et al., 2003). Detta är motsägelsefullt eftersom 

Webb och Mohr (1998) hävdar att konsumenter med skeptiska karaktärsdrag generellt 

har negativa attityder till CRM.  

 

Med denna bakgrund anses det intressant att analysera generationens attityder till CRM 

eftersom det påverkar varumärkesbilden. Forskare påstår att valet av välgörande 

ändamål i en CRM-kampanj är viktigt att förankra i konsumenters attityder (Brønn & 

Vrioni, 2001) och därför syftar denna studie även till att analysera vilka specifika 

ändamål det kan vara. 
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 Syfte 1.2

Syftet är att analysera hur företagens varumärkesbild påverkas av generation Ys 

attityder till CRM och till specifika välgörande ändamål. 

 

  Avgränsning 1.3

Denna studie avgränsas från olika generationer och riktar endast in på generation Y. 

Generation Y kan vara personer födda mellan 1977 till 1994 (Nayyar, 2001; Paul, 

2001), eller mellan 1982 till 2000 (Brown, 2017), men studien avgränsas från detta och 

fokuserar endast på personer födda mellan 1980 till 1999. Avgränsning har gjorts till 

generation Y i Sverige som använder Facebook (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). 

Studien fokuserar på fem specifika välgörande ändamål: mänskliga rättigheter, djur- och 

naturfrågor, miljöfrågor, anti-droger och missbruk samt cancerforskning.  

 

Vidare avgränsas arbetet till välgörenhetsorganisation som definierar den andra parten i 

CRM-samarbetet. Det innebär att det vinstdrivande företaget skänker pengar till 

välgörenhetsorganisationen genom att konsumenten köper företagets utvalda produkter 

(Keller, 2013). 

 

Detta studeras med hjälp av teorin om varumärkeskunskap (Keller, 1993) samt en 

förenkling av trekomponentsmodellen (Schiffman et al., 2014). Inom en konsuments 

varumärkeskunskap finns två inriktningar: medvetenhet om varumärket (igenkännande 

och förmåga att komma ihåg varumärket) och varumärkesbild (bilden av företaget). 

Denna studie fokuserar endast på konsumentens bild av företagens varumärke, 

varumärkesbilden, och bortser helt från medvetenheten om varumärket. Vidare 

beskriver Keller (1993; 2013) att varumärkesbilden byggs upp av konsumentens 

associationer som är beroende av attribut, fördelar och attityder. Denna studie kommer 

endast att fokusera på attityderna genom att använda trekomponentsmodellen (Erwin, 

2001; Schiffman et al., 2014). 
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2 Teoretisk referensram   

Detta kapitel behandlar och presenterar definitioner av nyckelbegrepp, relevant 

litteratur och teori. Vidare behandlas begreppens kopplingar till varandra som 

framställs i hypotesformulering. 

 

 Definitioner av nyckelbegrepp 2.1

Attityder: En övergripande bedömning som konsumenter gör av ett företags varumärke 

(Abreu & Arcodia, 2013). I denna studie syftar attityder till konsumentens kunskap och 

erfarenheter (kognition), känslor (affektion) och avsikt att agera (konation) kopplat till 

ett företags varumärke (Breckler, 1984; Erwin, 2001; Keller, 2013; Schiffman et al., 

2014). 

 

Cause-related marketing (CRM): CRM är en marknadsföringsaktivitet som företag 

använder för att kommunicera ett specifikt CSR-arbete (Brønn & Vrioni, 2001). CRM 

bygger på ett samarbete mellan två parter som är beroende av en tredje part. Part ett, det 

vinstdrivande företaget, skänker pengar till part två, välgörenhetsorganisationen, genom 

att part tre, konsumenten, väljer att köpa företagets utvalda CRM-produkter 

(Varadarajan & Menon, 1988).  

 

Generation Y: I denna studie syftar generation Y till människor födda mellan åren 1980-

1999 (Brown, 2017). De har vuxit upp med ständig tillgänglighet till information, 

kommunikation och ett överskott av valmöjligheter. De beskrivs som ifrågasättande, 

medvetna, skeptiska och kritiska vilket är grunden till namngivelsen, ”Y” ur engelskans 

”why” (Barbagallo, 2003; Valentine & Powers, 2013; Wolfe, 2004, 13 september). 

 

Varumärkesbild: Den bild konsumenter har skapat sig genom uppfattningar de har fått 

genom intryck och erfarenheter av ett företags beteende, kommunikation och symboler 

som denne i sin tur associerar med företaget (Demetriou et al., 2010; Keller, 2013). 

Konsumentens bild av varumärket yttrar sig i dennes attityder: kunskap (kognition), 
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känslor (affektion) och avsikt att agera (konation) (Abreu & Arcodia, 2013; Breckler, 

1984; Erwin, 2001). 

 

Välgörande ändamål: Det ändamål en välgörenhetsorganisation arbetar med.  

 

 Cause-related marketing (CRM)  2.2

Som en del av företags CSR-ansvar kan samarbeten ingås med 

välgörenhetsorganisationer. Marknadsföringen som görs inom detta samarbete kan 

definieras som cause-related marketing (CRM). Genom detta doneras pengar till ett 

välgörande ändamål när en konsument köper utvalda produkter (Vanhamme et al., 

2012). CRM kan beskrivas som ett löfte mellan företag och konsument som innebär att 

företagen ska donera en viss summa pengar när konsumenter köper deras produkter 

(Nan & Heo, 2007). Marknadsföringsaktiviteten syftar till att en summa pengar skänks 

till välgörenhet, som är beroende av konsumentens köpbeteende (Pracejus & Olsen, 

2004). Företag kan använda CRM av rent egenintresse för att öka sina 

marknadsföringsintäkter, som i sin tur används för att stödja välgörande ändamål 

samtidigt som verksamheten byggs upp. Det är genom en produkt eller tjänst som en 

god sak marknadsförs för att samla in pengar vilket ökar företagens försäljning och 

förbättrar deras rykte (Adkins, 2011). Det huvudsakliga målet med CRM är inte endast 

att öka försäljningssiffrorna och förbättra ryktet utan också förbättra den övergripande 

prestationen, stödja välgörenhet och minska eventuell negativ publicitet (Varadarajan & 

Menon, 1988). 

 

Figur 2:1 : Egenhändigt utformad modell utifrån litteratur (Keller, 2013; Smith, 2004; 

Varadarajan & Menon, 1988). 
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Marknadsföringsaktiviteten består av tre parter, där part ett, det vinstdrivande företaget, 

skänker pengar till part två, välgörenhetsorganisationen genom att de ingår ett 

samarbete för att skapa sig ömsesidiga fördelar (Adkins, 2011). Samarbetet är beroende 

av att part tre, konsumenten väljer att köpa utvalda CRM-produkter, se figur 2:1. Om 

konsumenten inte köper CRM-produkten skänker företaget således inte några pengar till 

det välgörande ändamålet (Varadarajan & Menon, 1988).  

 

När två varumärken sammanlänkas kan överföring av varumärkesbild ske vilket innebär 

att konsumentens attityder till det ena varumärket överföras till det andra (Keller, 2013; 

Smith, 2004), se figur 2:1. Forskning visar att det är viktigt att företag gör en 

värderings- och målgruppsanalys innan de väljer välgörenhetsorganisation som de ska 

ingå ett partnerskap med. Vidare har det visat sig att ett partnerskap blir mindre lyckat 

om företagen väljer en välgörenhetsorganisation som inte värderas högt i generationens 

ögon (Parment, 2008). 

 

Den traditionella relationen mellan företag och konsument som varit rådande på 

marknaden är i förändring, från en relation byggd på transaktioner till en relation som 

bygger på ett samarbete. Företag bör därför ompröva sitt ansvarstagande genom att 

engagera sin marknad och målgrupp. Detta genom att använda en CRM-kampanj som är 

öppen i sin kommunikation då företagen bör se sin målgrupp som ett forum snarare än 

som ett mål att nå (Andersen & Johansen, 2016). Företag som arbetar med CRM har 

visat sig skapa positiva attityder och köpintentioner hos konsumenter (Ross et al., 

1992). CRM har visat sig ha en liten inverkan på konsumenters beslutsfattande vid val 

av produkt (Smith, 2004). Motstridigt resultat visar dock att det har en inverkan 

eftersom en konsument som står i valet mellan en produkt med samma pris och kvalitet 

väljer den som stödjer välgörenhet (Demetriou et al., 2010). CRM kan även bidra till 

ökad kundlojalitet och ett gott rykte (Brønn & Vrioni, 2001) vilket kan resultera i ökad 

försäljning samt förbättrade förutsättningar när det kommer till konsumenters val av 

varumärke (Barone, Miyazaki & Taylor, 2000). 
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Ett CRM-samarbete ingås för att skapa ömsesidiga fördelar för företaget och 

välgörenhetsorganisationen (Adkins, 2011). När två varumärken sammanlänkas kan 

imageöverföring ske vilket innebär att en konsuments attityder till det ena varumärket 

överförs till det andra (Smith, 2004; Keller, 2013), se figur 2:1. Forskning visar att det 

är viktigt att företag gör en värderings- och målgruppsanalys innan de väljer 

välgörenhetsorganisation som de ska ingå ett partnerskap med. Vidare har det visat sig 

att ett partnerskap blir mindre lyckat om företagen väljer en välgörenhetsorganisation 

som inte värderas högt i generationens ögon (Parment, 2008).  

 

2.2.1 Val av välgörande ändamål 

Valet av välgörenhetsorganisation bör vara förankrat i konsumentens attityder för att ett 

lyckat CRM-samarbete ska uppstå (Barone et al., 2000; Keller, 1993, 2013). Företag 

måste finna sätt att locka sina konsumenter att vilja göra en skillnad i samhället och 

köpa CRM-produkter (Brønn & Vrioni, 2001). De måste även anpassa valet av 

välgörande ändamål till vad konsumenten uppskattar samt att det matchar 

konsumentens bild av företagets varumärke. De vinstdrivande företagen bör ha tydliga 

mål och metoder för att lyckas anpassa kampanjen till det egna varumärket genom att 

välja ett välgörande ändamål som passar (Vanhamme et al., 2012). Som figur 2:1 visar 

är generation Ys attityder till företaget och välgörenhetsorganisationen avgörande för 

om samarbetet lönar sig eller inte (Keller, 1993, 2013). 

 

Tidigare forskning har undersökt olika generationers förmåga att minnas CRM-

kampanjer, om de köper en produkt bara för att den har en koppling till CRM, om de 

tycker att CRM är ett bra sätt att samla in pengar på samt om den totala summan som 

skänks är avgörande (Ross et al., 1990–1991). Stor del av den forskning som har gjorts 

har fokuserat på att finna vilka element som konsumenter (oavsett ålder) föredrar i en 

CRM-kampanj, t.ex. om stödet går till ett ändamål på lokal, nationell eller internationell 

nivå samt en pågående tragedi eller en plötslig katastrof (Ellen et al., 2000; Vanhamme 

et al., 2012). Resultat från studier visar att CRM-kampanjer med plötsliga katastrofer 

som ändamål är uppskattat från konsumentens sida (Ellen et al., 2000; Ross et al., 1990-

1991). Forskning gjord på generation Y visar att de har mer positiva attityder till CRM-
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kampanjer som stödjer plötsliga katastrofer än pågående tragedier och hellre på 

nationell nivå än lokal (Cui et al., 2003). Konsumenter mellan 20-35 år föredrar CRM-

kampanjer som stödjer barns rättigheter, cancerfrågor eller anti-drogfrågor vilket tyder 

på att de svarar mer positivt på de kampanjer som stödjer pågående tragedier än 

plötsliga katastrofer (Demetriou et al., 2010; Vanhamme et al., 2012). 

 

 Varumärkesbild 2.3

Termen varumärkesbild kan förklaras som en konsuments associationer som har en 

koppling till dennes minne (Keller, 1993). Varumärkesbilden grundar sig i 

varumärkeskunskap som syftar till en konsuments samlade kunskap om ett varumärke, 

vilket är det som identifierar och differentierar ett företags varor och tjänster från 

konkurrenternas (Keller, 2013). Om en konsument har en positiv varumärkesbild skapar 

detta ett övertag hos det berörda företaget vilket ger ett övertag gentemot konkurrerande 

varumärken (Burmann, Schaefer & Maloney, 2008). Varumärkesbilden kan även 

definieras som en konsuments tankar och känslor kring ett varumärke (Roy & Banerjee, 

2007). Varumärkesbilden kan även förklaras som den bild en konsument får via 

uppfattningar genom intryck och erfarenheter av ett företags beteende, kommunikation 

och symboler (Demetriou et al., 2010). Varumärkeskunskap kan också beskrivas som en 

samling av alla de associationer som en konsument har till ett varumärke vilket påverkar 

en konsuments köpbeteende, köpfrekvens och lojalitet (Aaker, 1991).  
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Figur 2:2 Modell översatt från engelska, Dimensioner av varumärkeskunskap - Keller (1993, s.7).  

 

Enligt figur 2:2 bildar varumärkesbild och medvetenhet till varumärkeskunskap. En 

konsuments medvetenhet syftar till hur högt igenkännandet är samt dennes förmåga att 

minnas ett varumärke medan varumärkesbild är konsumentens samlade bild av 

företagets varumärke. Varumärkesbild delas in i fyra olika associationer, varav ena är 

”typer av associationer”, som i sin tur delas in i tre kategorier. De första två är ”attribut” 

och ”fördelar” som konsumenten ser hos varumärket och den tredje är konsumentens 

”attityder”, se figur 2:2 (Keller, 1993, 2013). Som figur 2:2 visar fortsätter inte Keller 

(1993) att beskriva och förklara vad attityder är och innefattar. Utveckling och 

behandling av begreppet attityder sker i avsnitt 2.4. 
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 Attityder   2.4

Attityder beskrivs som inlärda tendenser att agera på ett konsekvent gynnsamt eller 

ogynnsamt sätt med hänsyn till ett visst objekt, t.ex. CRM eller varumärke (Schiffman 

et al., 2014). Det är något en människa lär sig med tiden, det är dennes samlade 

erfarenheter, kunskap, känslor och avsikter att agera vilket fungerar som 

styrkomponenter för en människas attityder (Erwin, 2001; Schiffman et al., 2014). 

 

Figur 2:3: Trekomponentsmodellen, bearbetad och översatt från engelska (Schiffman et al., 2014, 

s.248).   

 

Tidigare forskning förklarar att en attityd består av tre centrala komponenter: kognition, 

affektion och konation, även kallad trekomponentsmodellen, se figur 2:3 (Breckler, 

1984; Erwin, 2001; Schiffman et al., 2014). Kognition beskrivs som den samlade 

erfarenheten av upplevelser (Erwin, 2001). Vidare beskrivs kognition som kunskap, 

medvetenhet, samlad information och uppfattningar om ett varumärke. Denna kunskap 

erhålls genom en kombination av direkta iakttagelser och annan relaterad information 

från externa källor. Detta leder till att konsumenten bildar sig en uppfattning om ett 

varumärke som kan vara positiv eller negativ (Schiffman et al., 2014). 

 

Den andra komponenten av attityder är affektion vilket beskriver konsumentens känslor 

till ett varumärke. Kognition och affektion utgör tillsammans den samlade bedömningen 

som konsumenten gör av ett varumärke vilket kan vara positiv eller negativ (Erwin, 

2001; Schiffman et al., 2014).  
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Den sista komponenten, konation, beskrivs som en människas handlingar och beteende 

utefter dennes kognition och affektion (Erwin, 2001). Konation kan också beskrivas 

som sannolikheten att konsumenten ska bete sig på ett specifikt sätt, dennes avsikt att 

köpa ett varumärkes produkt (Schiffman et al., 2014). Attityder brukar överensstämma 

med det faktiska beteendet men det är mer komplext än så. En människa handlar inte 

alltid i enlighet med dennes attityder (Erwin, 2001; Schiffman et al., 2014). 

 

Attityder till CRM kan delas in i olika grupper. Tidigare forskning visar hur olika 

attitydgrupper skiljer sig åt när det kommer till konsumenternas kunskap, känslor och 

ageranden (Webb & Mohr, 1998). Dessa attitydgrupper behandlas i nästkommande 

avsnitt. 

 

2.4.1 Fyra grupper utefter attityder till CRM 

Beroende på vilka attityder en konsument har till CRM kan de delas in i fyra olika 

grupper, de skeptiska, de balanserade, de motivorienterade samt de socialt berörda. De 

skeptiska har relativt stor kunskap om CRM, de visar en högre grad av misstro och 

tenderar att ha negativa attityder till CRM jämfört med de andra attitydgrupperna. De är 

skeptiska till om företag skänker den summa pengar de påstår sig göra och om 

donationen i förhållande till den ekonomiska vinsten är rättvis. Företagens användning 

av CRM kan av de skeptiska uppfattas som ett ”fult knep”, de ser CRM som en strategi 

från företagens sida för att påverka dem till att köpa för högt prissatta produkter med 

sämre kvalitet. Enligt de skeptiska är CRM en strategi till att öka företagets försäljning 

och därmed påverkar användningen av strategin konsumentens bild av varumärket 

negativt. De känner en rädsla för att bli utnyttjade (Webb & Mohr, 1998). 

 

De balanserade har relativt lite kunskap om CRM och motivet bakom denna 

marknadsföringsaktivitet. De har positiva attityder till CRM och det finns en balans 

mellan önskan att hjälpa och att köpa. De balanserade har en positiv bild av företag som 

använder CRM vilket stärker företagets varumärkesbild. Bilden stärks ytterligare om ett 

företag skänker pengar till välgörande ändamål som konsumenten vill stödja. När det 

kommer till köpet av CRM-produkter är inte det välgörande ändamålet avgörande utan 
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de klassiska köpkriterierna pris och kvalitet har en större betydelse (Webb & Mohr, 

1998). 

 

Den tredje attitydgruppen, de motivorienterade, har relativt stor kunskap och 

medvetenhet om CRM vilket gör de mer misstänksamma. De vill veta mer om motiven 

bakom ett företags beslut att ingå ett samarbete med en välgörenhetsorganisation. Denna 

grupp liknar de skeptiska på grund av deras relativt stora kunskap men de skiljer sig åt 

när det kommer till att ge företag en chans. De motivorienterade är villiga att köpa en 

CRM-produkt om företag har osjälviska motiv och inte använder CRM på ett 

manipulativt sätt. Användningen av CRM påverkar konsumentens bild av varumärket 

på ett positivt sätt. Det betyder dock inte att det i sin tur leder till ett direkt ändrat 

köpbeteende utan att det kan ske på lång sikt (Webb & Mohr, 1998).  

 

De socialt berörda uppvisar den största kunskapen, högsta medvetenheten samt de mest 

positiva attityderna till CRM. De drivs av omtänksamhet och önskan att bidra till det 

välgörande ändamålet som de bryr sig om. De liknar de motivorienterade vad gäller att 

lägga ner tid på att söka information om CRM men de skiljer sig från denna grupp då de 

anser att de bakomliggande motiven spelar en mindre roll. De uttrycker en känsla av att 

ändamålet helgar medlen, vilket innebär att det är viktigare att stödja än att fokusera på 

vad företagen har för bakomliggande motiv i sin marknadsföring. Konsumenterna i 

denna attitydgrupp är villiga att betala mer samt att byta varumärke om ett företag 

stödjer det välgörande ändamål de bryr sig om. Varumärkesbilden blir positiv om 

företagen använder sig av CRM och skänker pengar till ett välgörande ändamål som de 

socialt berörda bryr sig om. Detta tyder på att de baserar sina köp på det välgörande 

ändamålet och inte pris och kvalitet (Webb & Mohr, 1998). 

 

Konsumentgruppen generation Y kommer i denna studie placeras i någon av dessa 

attitydgrupper. De kommer att delas in utefter vad de har för attityder till CRM. Det vill 

säga vad de har för medvetenhet (kognition), känslor (affektion) och köpavsikt 

(konation) till CRM som helhet och till specifika välgörande ändamål som en del av 

CRM. I nästa avsnitt kommer generation Y att beskrivas. 
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 Generation Y 2.5
 

Det råder olika meningar om när generation Y anses vara födda, de kan vara födda 

mellan 1977 till 1994 (Nayyar, 2001; Paul, 2001), men uppskattas ibland vara födda 

mellan 1982 och fram till tidigt 2000-tal, vilket tyder på att dessa födelseår inte är 

ristade i sten (Brown, 2017). Generationen beskrivs som ifrågasättande, medveten och 

kritisk (Parment, 2008; Valentine & Powers, 2013). De har även beskrivits som 

skeptiska och analytiska, de kan vara nöjda med ett varumärke men det behöver inte 

nödvändigtvis leda till att de är lojala gentemot företaget då de har ett överskott av 

valmöjligheter (Parment, 2008). Generation Y ställer höga krav på företag, de kräver 

öppenhet, dialog och engagemang (Handelman, 2006). 

 

Under de senaste årtiondena har ett ständigt informationsflöde utvecklats i samhället 

främst på grund av de sociala mediernas framväxt (Andersen & Johansen, 2016; Keller, 

1993, 2013). Den ständiga tillgängligheten till information har främst handlat om miljö, 

barnarbete och internationell ekonomi vilket har gjort de sociologiska och ideologiska 

aspekterna av konsumtion allt viktigare för generationen (Parment, 2008). Denna 

utveckling har gjort det enklare för konsumenter att få kontakt och dela med sig av sina 

erfarenheter, ”word-of-mouth” (Keller, 2013), något som kan slå tillbaka på företagen 

(Andersen & Johansen, 2016). Det innebär att generation Y kan göra egna antaganden 

och därmed dra egna slutsatser om varumärket vilket antingen kan vara till fördel eller 

nackdel för företagets varumärkesbild (Keller, 1993, 2013). I och med detta är ett 

varumärke i ständig riskzon för att potentiellt råka ut för att bli orättvist omtalat av 

denna kritiska och skeptiska generation (Andersen & Johansen, 2016).  

 

Generation Y gör majoriteten av sina inköp i detaljvaruhandeln (Barbagallo, 2003). 

Därför har det blivit allt viktigare för företag som är verksamma där att segmentera 

marknaden då generation Y utgör en stor del av den. Lyckas företag med detta kan det 

leda till att de på ett bättre sätt kan rikta sin marknadsföring åt rätt håll (Valentine & 

Powers, 2013). När det kommer till att konsumera tenderar generation Y att ha en annan 

värdegrund än tidigare generationer då deras emotionella sida är framträdande vid val 
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av produkter och varumärken och det har en stor betydelse för denna generation. Med 

denna bakgrund är det av vikt att företag som vänder sig till denna målgrupp tar hänsyn 

till dessa emotionella köpkriterier och finner sätt att marknadsföra detta på (Parment, 

2008). Lyckas företagen med detta skapas en positiv varumärkesbild hos generationen 

vilket kan leda till att de väljer deras varumärke framför andra och företagen kan 

därmed får generationens stöd i många år framöver (Cui et al., 2003). 

 

 Sammanfattning teoretisk referensram 2.6

 
 

Figur 2:4 Egenhändigt utformad och delvis översatt modell utifrån teorier och litteratur (Keller, 

1993; Schiffman et al., 2014; Varadarajan & Menon, 1988; Webb & Mohr, 1998).   

Figur 2:4 har arbetats fram genom att kombinera figur 2:1 som behandlar CRM med 

figur 2:2 som behandlar varumärkesbild samt figur 2:3 som behandlar attityder för att 

skapa en överblick över den teoretiska referensramen. Utformning av figur 2:4 har 

gjorts genom utveckling av modellen, ”dimensioner av varumärkeskunskap” (Keller, 

1993). För att påvisa de tre beståndsdelarna i en människas attityder har även 

”trekomponentsmodellen” (Schiffman et al., 2014) inkluderats. Figur 2:2 beskriver 

endast ”attribut” och ”fördelar” och utelämnar beskrivning av ”attityder”, med den 

bakgrunden var valet att inkludera trekomponentsmodellen befogat. Beroende på vad 

konsumentgruppen generation Y har för attityder till CRM kan de placeras in i någon av 

de fyra olika attitydgrupperna, se avsnitt 2.2.1 för närmare förklaring (Webb & Mohr, 

1998). 
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Den egenhändigt utformade modellen har konstruerats med utgångspunkt från 

studieobjektet konsumentgruppen generation Y. Figuren 2:4 har tagits fram för att visa 

hur generation Ys attityder (kognition, affektion och konation) till CRM som 

marknadsföringsaktivitet kan placeras in i fyra olika attitydgrupper: de skeptiska, de 

balanserade, de motivorienterade och de socialt berörda. Figuren visar även att 

generation Ys attityder till det välgörande ändamålet (som är en del av CRM-

kampanjen). Figur 2:4 avser att förklara hur attityder till CRM och till välgörande 

ändamål kan påverka konsumentens bild av det vinstdrivande företagets varumärke. 

Studiens syfte är att analysera generation Ys attityder till CRM och hur det påverkar 

varumärkesbilden och tar således inte hänsyn till attitydgrupperna. Efter att 

beroendeförhållandet mellan attityder till CRM samt det specifika välgörande ändamålet 

vid en CRM-kampanj och varumärkesbild är testat kan attitydgrupperna tillämpas. 

Tillämpning kommer att ske i den mening att generation Ys attityder (kognition, 

affektion och konation) till CRM kan liknas eller placeras i en eller flera av 

attitydgrupper. 

 

 Hypotesformulering 2.7

Utifrån problemdiskussion, syfte och teoretisk referensram har två hypoteser 

formulerats som tillsammans är ämnade att besvara syftet. 

 

Figur 2:5 Egenhändigt utformad hypotesmodell. 
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2.7.1 Generation Ys attityder till CRM påverkar varumärkesbilden   

Tidigare forskning visar att olika generationer har olika attityder till CRM. Majoriteten 

tycker att det är ett bra sätt att stödja välgörenhet på och har generellt positiva attityder 

till det (Ross et al., 1990-1991, 1992). Konsumenter med skeptiska karaktärsdrag 

tenderar att ha negativa attityder till CRM i motsats till konsumenter som inte har detta 

karaktärsdrag (Webb & Mohr, 1998).  

 

Generation Y är ifrågasättande, medvetna, skeptiska och kritiska i allmänhet (Parment, 

2008; Valentine & Powers, 2013). Konsumenter överlag är mer skeptiska till CRM-

kampanjer som stödjer pågående tragedier än kampanjer som stödjer plötsliga 

katastrofer (Ellen et al., 2000). Cui et al. (2003) hävdar att generation Y är skeptisk till 

CRM-kampanjer som stödjer pågående tragedier men att de har positiva attityder till 

CRM överlag. Om stödet går till en pågående tragedi kan generationen liknas med de 

skeptiska och motivorienterade attitydgrupperna som generellt har negativa attityder till 

CRM-kampanjer (Webb & Mohr, 1998). Detta innebär att de ser kampanjen som en 

strategi för att öka företagets försäljning (Cui et al., 2003; Ellen et al., 2000) samt att de 

känner en rädsla för att bli utnyttjade (Chéron, Kohlbacher & Kusuma, 2012; Webb & 

Mohr, 1998). Generation Y tenderar att vara skeptisk till företagens bakomliggande 

motiv vid en CRM-kampanj (Barbagallo, 2003) medan Cui et al. (2003) hävdar att 

karaktärsdraget endast är framträdande om stödet går till en pågående tragedi. Om en 

konsument har skeptiska karaktärsdrag tenderar denna sida att öka vid kontakt med 

CRM vilket gör att de tvivlar på företagens syfte med kampanjen. Detta karaktärsdrag 

kan påverka deras köpbeteende negativt och därför är det viktigt att företag är genuina i 

sitt engagemang till CRM (Mohr, Eroglu & Ellen, 1998).  

 

Tidigare forskning påvisar att CRM kan slå fel, konsumenter kan associera detta till att 

vara ett ”fult knep” snarare än en god handling (Chéron et al., 2012; Webb & Mohr, 

1998). CRM har också visat sig bidra till att stärka företagens varumärkesbild (Keller, 

2013) men det kan även framkalla negativa attityder eftersom det väcker tankar kring 

företagens bakomliggande motiv till varför de har valt att engagera sig i denna typ av 

marknadsföringsaktivitet (Smith, 2004). Tidigare forskning visar att en konsument med 
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positiva attityder till CRM tenderar att få en förbättrad bild av företagets varumärke och 

sannolikheten att de köper CRM-produkter ökar (Robinson, Irmak & Jayachandran, 

2012). Har en konsument positiva attityder till CRM kan det leda till att företagets 

varumärkesbild påverkas positivt (Keller, 2013; Webb & Mohr, 1998), se figur 2:5. 

Utifrån detta resonemang formuleras följande hypotes:  

 

H1: ”Generation Ys attityder till CRM är positiva vilket påverkar företagens 

varumärkesbild positivt” 

2.7.2 Det välgörande ändamålet påverkar varumärkesbilden 

När ett företag väljer att ingå ett CRM-samarbete med en välgörenhetsorganisation bör 

valet av välgörande ändamål vara förankrat i konsumentens attityder för att ett lyckat 

samarbete ska uppstå (Barone et al., 2000; Keller, 1993, 2013). Generation Ys skeptiska 

sida är framträdande vid kontakt med CRM-kampanjer som stödjer en pågående tragedi 

vilket företag måste ha i åtanke. Generationen vill veta mer om företagets värderingar 

och motivet som ligger till grund för valet av ändamål. Det innebär att företag med 

generation Y som målgrupp måste grunda CRM-kampanjens uppbyggnad i deras 

attityder (Cui et al., 2003). Resultat från studier tyder på att konsumentgruppen 

generation Y, likt andra generationer, hellre stödjer en plötslig katastrof än en pågående 

tragedi och att detta är att föredra när de väljer att ingå ett CRM-samarbete (Cui et al., 

2003; Ellen et al., 2000). Motsägande resultat återfinns i annan studie som tyder på att 

konsumenter från olika generationer svarar mer positivt på kampanjer som stödjer 

pågående tragedier än plötsliga katastrofer (Vanhamme et al., 2012). Konsumenter 

mellan 20-35 år föredrar CRM-kampanjer som stödjer barns rättigheter, cancerfrågor 

eller anti-drogfrågor (Demetriou et al., 2010) vilket tyder på att de hellre stödjer 

pågående tragedier än plötsliga katastrofer.  

 

Företagen som tar hänsyn till konsumentens attityder vid detta val blir belönade med att 

deras varumärkesbild stärks (Barone et al., 2000; Brønn & Vrioni, 2001; Demetriou et 

al., 2010; Keller, 2013; Onuoha & Nnenanya, 2017; Vanhamme et al., 2012). 

Konsumentens attityder är av avgörande karaktär och det är viktigt att stadigt förankra 

dessa i valet av ändamål för att stärka företagets varumärkesbild (Barone et al., 2000; 
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Keller, 1993, 2013), se figur 2:5. Utifrån detta resonemang formuleras följande hypotes 

för att analysera fem olika välgörande ändamåls påverkan på företagens 

varumärkesbild: 

 

H2: ”Generation Ys attityder till det specifika välgörande ändamålet har positiv 

påverkan på företagens varumärkesbild vid en CRM-kampanj” 
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3 Metod  

I detta kapitel presenteras och motiveras studiens tillvägagångssätt genom beskrivning 

av forskningsansats, metodval, operationalisering av begrepp, insamling och analys av 

data samt metodkritik. 

 

 Forskningsansats 3.1

Denna studie har en deduktiv ansats och en kvantitativ forskningsmetod har tillämpats. 

Utifrån teori- och litteraturgenomgång har arbetets syfte och problemdiskussion lett 

fram till en hypotesprövande studie. Studien består av två hypoteser som har utformats 

med anknytning till problemdiskussionen (Olsson & Sörensen, 2011). Hypoteser uttalar 

förväntade beroendeförhållanden mellan en beroende variabel och en eller flera 

oberoende variabler och tas fram för att testa dess giltighet (Eriksson & Hultman, 2014). 

Detta tillvägagångssätt är vanligt förekommande i tidigare forskning som mäter 

attityder och det är vanligt att använda hypotesprövning (Cui et al., 2003; Chéron et al., 

2012). På grund av att den är välbeprövad har denna metod valts för föreliggande studie 

(Bryman & Bell, 2011). I denna studie är den beroende variabeln varumärkesbild och 

de oberoende variablerna är attityder till CRM och fem specifika välgörande ändamål. 

En oberoende variabel beskrivs som den som har förmågan att kunna påverka 

förändring av den beroende variabeln (Eliasson, 2013). 

 

Majoriteten av referenserna har gjorts passiva vilket är vanligt förekommande inom 

kvantitativa studier. Detta för att skapa rena beskrivningar och stringens samt för att 

minimera risken för tolkningsfel och spekulationer (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

Genomgående i denna studie har objektivitet eftersträvats genom att vara värderingsfria 

i framställningarna vilket är ett kriterium för den kvantitativa forskningsmetoden 

(Bryman & Bell, 2011). 

 

 Litteraturgenomgång 3.2

Den teoretiska referensramen består av teorin om varumärkeskunskap (Keller, 1993, 

2013) och trekomponentsmodellen som behandlar en människas attityder (Breckler, 
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1984; Erwin, 2001; Schiffman et al., 2014). Den består även av fenomenet CRM 

(Vanhamme et al., 2012; Varadarajan & Menon, 1988) samt definitioner av studiens 

nyckelbegrepp. Valen av teori och fenomen har valts ut genom att presentera tidigare 

forskning som är relevant för studien. För att hitta rätt i forskningsfältet har det sökts i 

databaser som Google Scholar, Academic Search Elite, Discovery, Emerald och Ebsco. 

Med hjälp av dessa har sekundärdata samlats in, som genomgående har fungerat som 

stöd och belägg (Olsson & Sörensen, 2011). För att hitta relevanta artiklar har olika 

sökord använts, speciellt nyckelbegreppen ”Cause-related marketing”, ”attitudes”, ”Gen 

Y”, ”generation Y”, ”brand equity” och ”brand image”. Dessa sökord har också 

kombinerats vid en och samma sökning för att finna kopplingar mellan begreppen. 

Majoriteten av källorna är vetenskapliga artiklar men även annan litteratur och statistik 

från internetkällor har använts. Väletablerad och välciterad forskning har kombinerats 

med aktuella artiklar som ligger i framkant inom forskningsfältet för att få djup samt för 

att finna nya infallsvinklar. Utifrån funnen relevant forskning har den teoretiska 

referensramen utformats och formulering av hypoteserna har varit möjlig att skapa.  

 

Hypotes 1 (H1) har konstruerats för att analysera generation Ys attityder till CRM 

eftersom det råder skilda meningar kring dessa i tidigare forskning. Hypotes 2 (H2) har 

formats för att testa det specifika välgörande ändamålets påverkan på varumärkesbilden 

genom att analysera fem olika välgörande ändamål. Med ”det specifika välgörande 

ändamålet” i H2 menas de fem olika välgörande ändamål som har testats i denna studie: 

cancerforskning, miljöfrågor, djur- och naturfrågor, anti-droger och missbruksfrågor 

samt mänskliga rättigheter. Nedan har samtliga ändamål ställts upp i punktform för att 

precisera och definiera deras inriktningar. Detta för att möjliggöra att denna studies 

resultat skulle kunna ställas mot tidigare forskning. 

 

 Cancerforskning: pågående tragedi på nationell nivå. 

 Miljöfrågor: pågående tragedi på nationell eller internationell nivå.  

 Djur- och naturfrågor: pågående tragedi/ plötslig katastrof på nationell eller 

internationell nivå. 

 Anti-droger och missbruksfrågor: pågående tragedi på nationell nivå. 
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 Mänskliga rättigheter: pågående tragedi/ plötslig katastrof på nationell eller 

internationell nivå. 

 

 Datainsamling 3.3

Primärdata har samlats in genom en webbaserad enkät. Statistik visar att majoriteten (ca 

76 %) av generation Y i Sverige använder Facebook (Internetstiftelsen i Sverige, 2016), 

se bilaga 4. Detta motsvarar ca 1 573 000 vilket utgör studiens population. Den 

webbaserade enkäten delades endast på våra Facebooksidor och inte offentligt för att 

minimera risken för att andra än generation Y skulle besvara enkäten. Statistik från 

Internetstiftelsen i Sverige (2016) indikerar möjligheten att få hög svarsfrekvens genom 

att använda denna kanal. Det förelåg medvetenhet om att hela populationen inte kunde 

nås på grund av bristande resurser t.ex. tidskrävande förberedelser (Bryman & Bell, 

2011). Resurser fanns ej för att nå hela generation Y på Facebook eftersom tillgång till 

deras databas ej var möjlig. 

 

 Population och urval 3.4

Denna studies population är alla män och kvinnor i Sverige födda mellan 1980 och 

1999 som använder Facebook. I Sverige finns det ca 2 070 000 personer tillhörandes 

generation Y (Statistiska Centralbyrån, 2017). Denna siffra tar dock inte hänsyn till hur 

många som har omkommit. Valet av generation Y som studieobjekt grundas i att det 

råder skilda meningar om skeptiska karaktärsdrag leder till positiva eller negativa 

attityder till CRM och det anses därför vara intressant att närmare studera detta. 

Tidigare forskning visar att generationen kan vara skeptisk till CRM-kampanjer 

samtidigt som de tenderar att ha positiva attityder till CRM (Cui et al., 2003) medan 

Webb och Mohr (1998) hävdar att skeptiska konsumenter tenderar att ha negativa 

attityder till CRM. Denna generation har valts att studeras närmare för det har visat sig 

vara betydande för företag att skapa sig en djupare förståelse och finna ett hållbart 

förhållningssätt till denna generation då de är dagens samt framtidens konsumenter (Cui 

et al., 2003). De uppvisar även en större varumärkeskunskap i jämförelse med tidigare 

generationer (Parment, 2008). Med denna bakgrund har generation Y funnits vara ett 

intresseväckande studieobjekt eftersom det finns ett forskningsgap vad gäller deras 
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attityder till CRM samt till specifika välgörande ändamål vilket tyder på att objektet 

behöver studeras närmare. 

 

Ett bekvämlighetsurval har gjorts och med ovanstående bakgrund var valet av 

respondenter och att dela enkäten på våra Facebooksidor befogat. Enkäten resulterade i 

ett urval bland våra facebookvänner som tillhör generation Y om 1704 möjliga 

respondenter. 90 % av våra vänner på facebook är födda mellan 1980-1999. Antalet 

respondenter uppgick till 344 st, en svarsfrekvens på 20,2% och ett bortfall på 79,8%. 

Enkäten besvarades av 70,3 % kvinnor och 28,8 % män samt 0,9 % personer som inte 

definierade sig som man eller kvinna. Fördelningen mellan respondenternas födelseår 

var 17,4 % födda mellan 1980-84, 23,5 % födda mellan 1985-89, 43,6 % födda mellan 

1990-94 och 15,4 % födda mellan 1995-99. Respondenterna har tillfört nytta i vårt 

empiriska material och svaren har bidragit till att besvara studiens hypoteser, utan 

respondenterna hade studien inte varit möjlig att genomföra. Deras svar har även 

bidragit till att visa vilka attityder populationen tenderar att ha. Detta medför att 

verifiering eller förkastelse av hypoteserna grundar sig på de tendenser som resultatet 

visar. 

 

 Enkätutformning 3.5

Enkäten har utformats med hjälp av tidigare forskning om CRM, generation Y, attityder 

och varumärkesbild. Enkäten, se bilaga 1, utformades för att ge svar på de konstruerade 

hypoteserna i föreliggande studie. Enkäten har skapats i Google formulär och består av 

fem delar där del ett inleds med en text som informerar respondenterna om antalet 

frågor, tidsramen för att besvara enkäten, en kortfattad beskrivning av arbetets syfte, 

enkätens begränsning vad gäller födelseår samt att enkätens anonymitet, se bilaga 1. 

Detta gjordes för att respondenterna skulle känna sig trygga och därmed svara så ärligt 

och sanningsenligt som möjligt samt för att sekretessbelagd och konfidentiell 

information om respondenterna var irrelevant för studiens resultat och analys (Eliasson, 

2013). Våra kontaktuppgifter, telefonnummer och mailadresser lämnades ut till 

respondenterna för att skapa en möjlighet för dem att kontakta oss om det skulle uppstå 

några frågor eller om de ville ta del av resultatet (Eliasson, 2013). Samtliga frågor i 
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enkäten gjordes obligatoriska för att minimera risken för att respondenterna skulle 

hoppa över vissa frågor. Enkäten delades via Facebook under tidsperioden 23/10-31/10. 

Det första svaret inkom måndagen den 23/10-17 kl. 16:56 och det sista inkom på 

måndagen den 31/10-17 kl. 20:37. 

 

Mätningen av generation Ys attityder gjordes genom att använda en likertskala, en 

vanligt förekommande unipolärskala vid denna typ av studie. Svarsalternativen sträcker 

sig från den ena ytterligheten till den andra för att möjliggöra upptäckten av åsiktsgrader 

hos respondenterna (Erwin, 2001). Ytterligheterna ”håller inte alls med/håller med helt 

och hållet” användes inte då dessa har en tendens att påverka respondenterna till att, 

t.ex. samtycka till de påståenden som ställs, vara mindre benägna att läsa igenom 

frågorna noggrant, svara uppriktigt samt för att respondenter finner det svårt att 

fastställa sin åsikt på en skala som är sju, eller större än sju (Erwin, 2001). En femgradig 

skala användes för att minimera risken att respondenterna börjar svara slumpartat och 

följande ytterligheter användes 1: stämmer inte alls, 2: stämmer dåligt, 3: stämmer 

delvis, 4: stämmer bra, 5: stämmer helt och hållet (Bryman & Bell, 2011; Erwin, 2001; 

Roy & Graeff, 2003). 

 

Frågor som mäter samma sak valdes att inte läggas i direkt ordningsföljd för att 

minimera risken för att påverka respondenternas svar. En fråga som mäter kunskap om 

CRM (fråga 3) valdes att ha i början av enkäten för att kunna utläsa respondenternas 

kognition samt för att ge respondenterna information om vilket fenomen enkäten 

handlar om. Oavsett om respondenterna visste vad CRM var eller inte så fick de denna 

information i denna fråga innan de gick vidare i formuläret vilket ökade chanserna till 

sanningsenliga svar. Vidare bidrog fråga 3 till att skapa förståelse för vad de svarade på 

i nästkommande frågor. Fråga 13-17 ingår i del 5 av enkäten och behandlar de specifika 

välgörande ändamålen. Frågorna kommer i direkt ordningsföljd för att ta reda på om 

respondenterna brydde sig mer om något ändamål och om det skulle påverka 

varumärkesbilden mer än något annat. 
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3.5.1  Enkätfrågor 

Enkäten inleds med två bakgrundsfrågor om kön och ålder (fråga 1 och 2). I frågan om 

kön valdes tre svarsalternativ, ”man”, ”kvinna”, ”annat” och i frågan om ålder valdes 

fyra svarsalternativ mellan åldrarna 1980 och 1999. Detta val gjordes för att undvika att 

uppfattas som påträngande eller oartiga och för att skapa trygghet hos respondenterna 

samt för att stärka vårt integritetsskydd (Trost, 2007). Syftet med bakgrundsfrågorna 

skiljer sig åt, ålder har en större betydelse för undersökningen än kön eftersom 

undersökningen fokuserar på en specifik generation. Denna studie har inte fokuserat på 

respondenternas kön.  

 

Enkätfråga 3-17 utformades med inspiration från tidigare forskning gjord av Demetriou 

et al. (2010) och Roy och Graeff (2003) vilket är en fördel då liknande frågor redan är 

beprövade (Bryman & Bell, 2011). Ordet ”attityder” användes inte i frågorna för att 

undvika begreppsförvirring och för att göra frågorna lättförståeliga samt öka 

reliabiliteten. På fråga 3-17 användes likertskala och frågorna utformades utefter 

hypoteserna. Fråga 3, 4, 6-12 har en koppling till H1 och fråga 5, 13-17 har en koppling 

till H2.  

 

Frågorna utformades för att mäta generation Ys attityder: kognition, affektion och 

konation. Fråga 3 ställdes för att mäta kognition, kunskap om CRM. Fråga 6, 8 och 11 

ställdes för att mäta kognition och affektion, hur respondenterna ställer sig till CRM. 

Fråga 4 och 10 ställdes för att mäta konation, deras avsikt att köpa CRM-produkter. 

Fråga 9 mäter både affektion och konation. Fråga 13-17 var ställda för att mäta 

generationens attityder till fem olika specifika välgörande ändamål. Fråga 7 och 12 

utformades för att mäta huruvida varumärkesbilden påverkas av attityder till CRM. 

Fråga 5 utformades för att mäta hur varumärkesbilden påverkas av företags specifika val 

av välgörande ändamål.  

 

Fråga 3-17 har även bidragit till att ge indikationer på vilken av Webb & Mohrs (1998) 

attitydgrupper som generation Y liknar utefter deras attityder (kognition, affektion och 

konation) till CRM. Studiens huvudsakliga syfte var inte att undersöka vilken 
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attitydgrupp som generation Y tillhör och därför ställdes ingen hypotes om detta. 

Studien syftade till att analysera deras attityder till CRM och välgörande ändamål. 

Utfallet av H1 och H2 har bidragit till att en liknelse kunnat göras mellan 

respondenternas attityder och det som är typiskt för en av dessa attitydgrupper i studiens 

analys. 

 

Fråga 6, 9 samt 13-17 är även ställda för att mäta det skeptiska karaktärsdraget. Fråga 6 

och 9 är ställda för att mäta generationens skeptiska karaktärsdrag vilket forskare 

påvisar om generation Y (Cui et al., 2003; Parment, 2008; Valentine & Powers, 2013). 

Fråga 6 är även ställd för att mäta om de är skeptiska till CRM på grund av att de har 

misstankar om företagens bakomliggande motiv, om de tror att företagen höjer priset för 

att inte minska sina intäkter (Webb & Mohr, 1998). Fråga 9 är konstruerad för att mäta 

respondenternas skeptiska sida genom att fråga om viljan att köpa en CRM-produkt 

trots att den fått ett högre pris. Fråga 13-17 är ställda för att mäta det skeptiska 

karaktärsdraget eftersom samtliga ändamål definieras som pågående tragedier. Tidigare 

forskning hävdar att CRM-kampanjer som stödjer pågående tragedier framkallar 

generationens skeptiska sida (Cui et al., 2003), se bilaga 1. 

 

3.5.2 Kontrollvariabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3:1 Kontrollvariabel 
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Fråga, 8, 10 och 12 innehåller orden ”inte” och ”negativ”, så kallade negationer. De 

konstruerades på ett sätt där skalan omvändes vilket innebar att svarsalternativ 1 står för 

”stämmer helt och hållet” istället för ”stämmer inte alls”, se figur 3:1. Negationer i 

enkätfrågor bör undvikas (Eliasson, 2013) men det användes i denna studie för att skapa 

variation i frågorna samt för att använda dessa som kontrollvariabler för att säkerställa 

att respondenterna läst frågorna noggrant och svarat sanningsenligt. Detta gjordes för att 

försäkras om studiens reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 2011). 

Kontrollvariablerna hade den effekt som ville uppnås eftersom respondenterna svarade 

lika på de frågor som mäter samma sak fastän de innehöll negationer vilket visas i 

frekvensanalysen, se figur 3:1. 

3.5.3 Mätning av attityder 

Det är en utmaning att mäta attityder och forskare som gör detta behöver vara 

noggranna med hur påståenden formuleras för att det faktiskt ska mäta attityder (Erwin, 

2001). I enkäten, bilaga 1, har påståenden utformats som mäter attityder till CRM. 

Något som har tagits i beaktande är att tidigare forskning betonar att en människas 

attityder brukar överensstämma med dennes faktiska beteende men att det är svårt att 

undersöka om de verkligen handlar som de påstår (Keller, 2013). En människas 

handlande behöver inte alltid gå i enlighet med deras attityder och det är därför svårt att 

undersöka hur en konsument faktiskt beter sig, konation. Köpavsikt har mätts och 

analyserats istället för faktiskt beteende i enlighet med tidigare forskning (Erwin, 2001; 

Schiffman et al., 2014). För att skapa mätbarhet har begrepp ur teorin tagits fram som 

sedan har operationaliserats genom att omvandla det allmängiltiga begreppet attityder 

innehållandes kognition, affektion och konation till de mätbara variablerna kunskap, 

känslor och köpavsikt (Eliasson, 2013; Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

3.5.4  Pilotstudie 

För att upptäcka eventuella skiljaktigheter i tolkningarna av frågorna mellan de olika 

åldersgrupperna samt för att undvika eventuella mätfel och framtida problem i studien 

genomfördes en pilotstudie. Innan enkäten skickades ut besvarades den av 12 deltagare 

varav sex kvinnor, sex män och tre personer per åldersgrupp. Respondenterna bestod av 
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familjemedlemmar, vänner och studenter på Högskolan i Gävle. Dessa personer fick 

inte ta del av dittills skriven uppsats mer än presentationen till enkäten (se bilaga 1) och 

därmed hade de begränsad förförståelse om vad studien handlar om. Detta val gjordes 

för att minska risken för att påverka deras svar (Eliasson, 2013). Vid tillfället för 

samtliga genomföranden fick varje deltagare besvara frågorna i enrum för att undvika 

att de skulle påverkas av varandra. De blev ombedda att göra enkäten via Google 

formulär, läsa frågorna noga och även återberätta hur de uppfattat varje fråga vilket 

hjälpte till att upptäcka och bedöma eventuella missuppfattningar. Det framkom inga 

tvivelaktigheter gällande de tre frågor innehållandes negationer, kontrollvariablerna. De 

sista fem frågorna rörande de specifika välgörande ändamålen ansågs vara för långa 

vilket gjorde att de uppfattades som otydliga. Detta ledde till att vissa justeringar och 

omformuleringar gjordes. Med hjälp av pilotstudien kunde det försäkras att varje fråga 

hade koppling till det begrepp som var avsikten att mäta vilket tyder på validitet och 

tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2011). 

 

 Statistiska analysmetoder 3.6

Efter insamling av primärdata fördes enkätsvaren över från Google formulär till Excel 

för att sedan sammanställas i SPSS, ett datorprogram för statistisk. Programmet kräver 

omkodning från ord till siffror för att kunna genomföra analyser och det kodades om 

enligt följande: ”Man”= 0, ”kvinna”= 1, ”annat” = 2. Födelseåren omkodades enligt 

följande: ”1980-84”= 1, ”1985-89”= 2, ”1990-94” = 3, ”1995-99” = 4.  

3.6.1 Deskriptiv statistik   

Det första steget i analysen var att sammanställa insamlad data i tabellform för att på ett 

organiserat sätt redovisa den deskriptiva statistiken. I den deskriptiva statistiken 

redovisas medelvärdet samt standardavvikelsen på de olika variablerna. Medelvärdet 

visar det genomsnittliga svaret som beräknas genom att summan av alla svar delas med 

antalet respondenter. Standardavvikelsen är ett mått på spridningen runt medelvärdet, 

den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet (Bryman & Bell, 2011). 

 



 

 

 

 

 

34 

 

3.6.2 Korrelationsanalys  

En korrelationsanalys gjordes i SPSS för att identifiera signifikanta samband mellan 

variablerna. Syftet med denna analys är att bestämma styrkan i riktningen på den 

relation som finns mellan variablerna (Bryman & Bell, 2011). De frågor som 

korrelerade med varandra och som var signifikanta är märkta med en eller två asterisker 

(*) (**). Asteriskerna representerar värdet och nivån över hur starkt sambandet är, 

signifikansen. En asterisk visar signifikans på p < ,005 och två asterisker visar 

signifikans på p < ,001. En positiv korrelation innebär att höga värden på den ena 

variabeln hänger samman med höga värden på den andra variabeln och tvärtom. Att 

låga värden på den ena variabeln hänger också samman med låga värden på den andra 

variabeln. En negativ korrelation innebär att höga värden på den ena variabeln hänger 

samman med låga värden på den andra (De Veaux, Velleman & Bock, 2011). Variabler 

med samband och signifikans där p < ,001 analyserades i korrelationsanalysen. Detta 

innebär att sambanden är 99 % säkra (De Veaux et al., 2011). För fullständigt 

korrelationsschema, se bilaga 3. 

 

3.6.3 Regressionsanalys  

För att testa hypotesernas giltighet och mäta deras påverkan- och förklaringsgrad 

gjordes en linjär regressionsanalys per hypotes i SPSS. Den första regressionsanalysen 

som gjordes med alla variabler visade svaga värden. Ett Cronbach’s Alpha test gjordes 

för att ta reda på vilken eller vilka frågor som med fördel kundeuteslutas från 

regressionsanalysen för att få ett starkare värde. Ett godkänt gränsvärde för Cronbach’s 

Alpha ligger mellan 0,70 - 0,80, och bör inte överstiga 0,90 (De Veaux et al., 2011). 

Alla variabler i denna studie gav ett gränsvärde på 0,656, fråga 7 togs bort (tillhörandes 

den beroende variabeln i H1) och det visade ett starkare Cronbach’s Alpha på 0,724. 

Detta gjordes för att ge studien en starkare intern reliabilitet. Hypoteserna har 

beroendeförhållanden där den beroende variabeln är varumärkesbild och de oberoende 

variablerna är attityder till CRM och fem specifika välgörande ändamål, i detta fall, 

cancerforskning, mänskliga rättigheter, miljöfrågor, anti-drog och missbruksfrågor samt 

djur- och naturfrågor. 
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I analysen redovisades β-värdet (betakoefficient) som visar den oberoende variabelns 

procentuella påverkan på den beroende variabeln och t-värde som visar 

normalfördelning av data. Ju högre t-värde desto mer normalfördelning för 

signifikansnivå. Förklaringsgraden, R2, kontrollerades vilket är ett värde mellan 0 och 1 

som mäter om förändringen i den beroende variabeln, varumärkesbilden, beror på 

förändringen i den oberoende variabeln, attityder till CRM (H1) samt specifika 

välgörande ändamål (H2). Ett förklaringsvärde nära 1 är ett högt värde vilket betyder att 

ju högre förklaringsvärde desto större procentuell förklaringskraft har den oberoende 

variabeln på den beroende (De Veaux et al., 2011). Kontroll av ANOVA signifikans, p-

värde, gjordes också. Alla värden förutom t-värdet analyserades eftersom det endast 

visar normalfördelningen av data vilket är ett vanligt förekommande värde att analysera 

vid en jämförelsestudie vilket inte är denna studies syfte. I framställningen av resultatet, 

se avsnitt 4.3, användes Cronks (2012) tillvägagångssätt för hur en regressionsanalys 

presenteras i text. En linjär regression görs för att förutse hur [beroende variabel] vid 

förändringar påverkas av [oberoende variabel]. En regressionsekvation hittades där 

(F(x, xx) = xx.xxx), p < ,xxx, med R2 på ,xxx (Cronk, 2012). β-värdet redovisades 

istället för F-värdet. 

 

 Metodkritik  3.7

De individer som erhöll enkäten blev utvalda genom ett bekvämlighetsurval. De Veaux 

et al. (2011) hävdar att det är nödvändigt med ett slumpmässigt urval för att inkludera 

populationens eventuella olikheter. Detta har medfört att inga större generaliseringar 

kan göras.  

 

Enkäten kan ha besvarats av personer som inte tillhör generation Y fastän tydlighet har 

kommunicerats att endast personer som faller inom det berörda åldersspannet får 

besvara frågorna. Detta är något som inte heller har kunnat vara kontrollerbart eftersom 

enkäten har delats på våra Facebooksidor samt för att den var anonym. Enkätsvaren kan 

vara missvisande om respondenterna inte har svarat utefter sina faktiska attityder utan 

utefter hur de vill framstå eller hur de tror sig vara.   
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Hypotesprövning har gjorts för att testa beroendeförhållanden. Beroendeförhållandet i 

H1, förhållandet mellan attityder till CRM och varumärkesbild existerar redan enligt 

tidigare forskning. Det vill säga att om konsumenter har positiva attityder påverkas 

varumärkesbilden positivt (Robinson et al., 2012) och om de har negativa attityder 

påverkas varumärkesbilden negativt (Keller, 2013; Webb & Mohr, 1998). Trots detta 

har en prövning av H1 gjorts för att analysera generation Ys attityder till CRM eftersom 

det råder skilda meningar om deras attityder till marknadsföringsaktiviteten, se kapitel 

2. Detta medförde att attityderna behövde analyseras i första hand och därefter analysera 

om det påverkar varumärkesbilden på samma sätt som tidigare forskning påstår att det 

ska göra. Beroendeförhållandet i H1 ställdes upp eftersom själva utfallet av hur 

varumärkesbilden påverkas av attityderna till CRM kunde ha blivit annorlunda. 

Varumärkesbilden kunde ha visat sig förbli densamma oavsett om de skulle ha haft 

positiva eller negativa attityder till CRM och därför ansågs det befogat att analysera 

detta beroendeförhållande vidare.  

 

Beroendeförhållandet i H2, förhållandet mellan det specifika välgörande ändamålet och 

varumärkesbilden är något som tidigare inte har undersökts vad gäller generation Y. 

Tidigare forskning har analyserat vikten av att förankra valet av välgörande ändamål i 

konsumenternas attityder för att stärka varumärkesbilden (Barone et al., 2000; Onuoha 

& Nnenanya, 2017; Vanhamme et al., 2012) men inte undersökt vilket specifikt 

välgörande ändamål som generation Y bryr sig om och som har denna påverkan. Detta 

val ansågs därför befogat. 
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4 Resultatanalys 

I detta kapitel framställs resultat genom deskriptiv statistik samt korrelations- och 

regressionsanalys. Resultatet kommer att analyseras med hjälp av tidigare forskning 

som har behandlats i den teoretiska referensramen. 

 

 Deskriptiv statistik  4.1

Bakgrundsfrågorna visar att majoriteten av respondenterna är kvinnor (72 %) och att 

majoriteten som har besvarat enkäten är födda mellan 1985-1994. Standardavvikelsen är 

låg på alla frågor i tabell 4:1 vilket indikerar att respondenterna har svarat likvärdigt och 

att värdena ligger nära medelvärdet. Fråga 3 har det högsta medelvärdet och en låg 

standardavvikelse vilket visar på en hög kunskap (kognition) om CRM. Fråga 8, 10 och 

12 innehåller negationer och har därför låga medelvärden. Fråga 12 har den minsta 

standardavvikelsen vilket innebär att respondenterna är eniga om att deras bild av ett 

företags varumärke inte påverkas negativt om företaget använder CRM. Fråga 7 har 

störst standardavvikelse vilket innebär att den har störst spridning i svaren. Fråga 5, 13-

17 har höga medelvärden och visar att samtliga välgörande ändamål värderas högt. 

 

Deskriptiv Statistik 

 

Medelvärde Standardavvikelse 

Fråga 1. Kön 0,72 0,47 

Fråga 2. Födelseår 2,57 0,95 

H1 

  
Fråga 3. Jag är medveten om att ett företag kan skänka pengar till en 

välgörenhetsorganisation när kunder köper utvalda produkter. 

4,59 0,84 

Fråga 4. Står jag i valet mellan två produkter med samma pris och kvalitet 

väljer jag produkten som stödjer välgörenhet. 

4,12 1,13 

Fråga 6. Jag tror att företag höjer priset på sina produkter som är kopplade 

till välgörenhet för att inte minska sina intäkter. 

3,69 1,01 
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Fråga 7. Min bild av ett företags varumärke förblir densamma om de 

skänker pengar till välgörenhet genom försäljning av produkter. 

2,86 1,15 

Fråga 8. Jag tycker inte om att företag skänker pengar till välgörande 

ändamål genom försäljning av produkter. 

1,49 0,87 

Fråga 9. Om en produkt har fått ett högre pris vill jag ändå köpa den om 

stödet går till ändamål som jag bryr mig om. 

3,44 1,13 

Fråga 10. Jag vill inte köpa produkter av företag där en viss summa skänks 

till välgörenhet. 

1,42 0,84 

Fråga 12. Jag får en negativ bild av ett företags varumärke om de skänker 

pengar till välgörenhet genom försäljning av produkter. 

1,42 0,77 

Fråga 11. Jag tycker att det är positivt att företag skänker pengar till 

välgörande ändamål genom försäljning av produkter. 

4,27 0,97 

H2   

Fråga 5. Om ett företag skänker pengar genom försäljning av produkter till 

ett välgörande ändamål som jag bryr mig om förbättras min bild av 

företagets varumärke. 

3,99 1,04 

Fråga 13. Om ett företag stödjer CANCERFORSKNING genom försäljning av 

produkter förbättras min bild av företagets varumärke. 

3,97 1,06 

 

Fråga 14. Om ett företag stödjer MILJÖFRÅGOR genom försäljning av 

produkter förbättras min bild av företagets varumärke. 

 

3,84 

 

1,06 

Fråga 15. Om ett företag stödjer DJUR- & NATURFRÅGOR genom 

försäljning av produkter förbättras min bild av företagets varumärke. 

3,86 1,08 

Fråga 16. Om ett företag stödjer ANTI-DROGER & MISSBRUK genom 

försäljning av produkter förbättras min bild av företagets varumärke. 

3,57 1,13 

 

Fråga 17. Om ett företag stödjer MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER genom 

försäljning av produkter förbättras min bild av företagets varumärke. 

 

3,95 

 

1,06 

Tabell 4:1 Deskriptiv statistik som visar på medelvärden och standardavvikelser från enkätsvaren.  
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4.1.1 H1, Relationen mellan attityder till CRM och varumärkesbild 

Utifrån den deskriptiva statistiken i tabell 4:1 kan generation Ys höga kunskap 

(kognition) om CRM utläsas. Majoriteten av respondenterna har på fråga 6 svarat högt, 

de tror att företag höjer priset på CRM-produkter för att inte minska sina intäkter. I 

kontrast till detta har respondenterna svarat att de är positiva till CRM, fråga 11, och ett 

lågt medelvärde på kontrollvariabeln fråga 8 som mäter motsatsen. Dessa frågor (6, 11 

,8) i kombination utgör ett stöd för att de är positiva till CRM. Medelvärdet på fråga 3 

tyder på att de har kunskap (kognition) om CRM. Medelvärdet på fråga 6, 8, 11 tyder på 

att de är positiva till CRM (kognition) och har positiva känslor (affektion) kopplade till 

CRM vilket går i linje med tidigare forskning som påstår att generation Y har positiva 

attityder (Cui et al., 2003).  

 

Fråga 4, 9 och 10 mäter respondenternas avsikt att köpa (konation) CRM-produkter och 

de visar höga medelvärden se tabell 4:1. Kontrollfråga 10 mäter huruvida 

respondenterna inte vill köpa CRM-produkter, frågan har ett lågt medelvärde vilket 

tyder på att de har en stark köpavsikt (konation). Fråga 4 tyder på att generation Y väljer 

att köpa en produkt som är kopplad till CRM framför att köpa en produkt som inte har 

denna koppling om pris och kvalitet är densamma. Detta går emot tidigare forskning 

gjord av Smith (2004) som hävdar att CRM har en liten inverkan på en konsuments 

beslutfattande vid val av produkt. Vidare ligger fråga 4 i linje med tidigare forskning 

gjord av Demetriou et al. (2010) som visar att CRM har en inverkan på beslutsfattandet 

eftersom en konsument som står i valet mellan en produkt med samma pris och kvalitet 

väljer den som stödjer välgörenhet. Svaren på fråga 9 tyder på att om en produkt har fått 

ett högre pris och om stödet går till ett ändamål som respondenten bryr sig om uppvisar 

de hög köpavsikt. Detta indikerar att deras känslor (affektion) är framträdande vid 

kontakt med CRM eftersom att ändamålet har en inverkan på avsikten att köpa CRM-

produkter. Detta går i linje med tidigare forskning som hävdar att konsumenter baserar 

sina köp på det välgörande ändamålet och inte pris och kvalitet (Webb & Mohr, 1998). 

 

För att mäta respondenternas skeptiska karaktärsdrag ställdes fråga 6 (kognition och 

affektion) och fråga 9 (affektion och konation), se tabell 4:1. Som tidigare nämnts har 
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fråga 6 ett högt medelvärde vilket tyder på att respondenterna tror att företag höjer priset 

på CRM-produkter för att inte själva förlora på det. Tidigare forskning hävdar att det 

kan skapa en misstro hos konsumenterna om företagens bakomliggande motiv. Vidare 

tyder tidigare forskning på att konsumenter som tror att företag höjer priset på CRM-

produkter kan uppfatta CRM som en strategi att påverka dem till att köpa för högt 

prissatta produkter vilket leder till att konsumenterna blir skeptiska (Webb & Mohr, 

1998). Resultatet på fråga 9 tyder på att respondenterna är beredda att köpa en CRM-

produkt som har fått ett högre pris. Det går emot tidigare forskning som hävdar att det 

skeptiska karaktärsdraget påverkar konsumentens köpbeteende negativt (Brønn & 

Vrioni, 2001) och att de inte vill köpa CRM-produkter som till exempel har fått ett 

högre pris på grund av misstankar om företagens självintresse (Adkins, 2011). 

Resultatet indikerar att generation Y inte är skeptisk utan vill stödja CRM oavsett om 

produkten har fått ett högre pris eller inte.  

 

Fråga 7 i tabell 4:1 har ett medelvärde på 2,86 och den högsta standardavvikelsen, 1,15. 

Detta innebär att frågan har spridda svar och att det delvis stämmer att 

varumärkesbilden förblir densamma om företag använder CRM. Vissa respondenter har 

svarat att de får en förändrad varumärkesbild om företag använder CRM och vissa har 

svarat tvärtom. Majoriteten av respondenternas svar befinner sig på den vänstra sida på 

skalan, vilket tyder på att det är fler som svarat att varumärkesbilden förändras på något 

vis. Med hjälp av fråga 12 kan det utläsas hur respondenternas bild av ett företags 

varumärke tenderar att förändras om företag använder CRM. I tabell 4:1 redovisas att 

majoriteten av respondenterna har svarat lågt på fråga 12 och frågan innehåller den 

minsta standardavvikelsen. Respondenterna är eniga om att varumärkesbilden inte 

förändras negativt om företag använder CRM utan att det har positiv påverkan. Detta 

går i linje med tidigare forskning gjord av Robinson et al. (2012) som påvisat att om en 

konsument har positiva attityder till CRM förbättras företagets varumärkesbild. 

 

Sammanfattningsvis uppvisar respondenterna i denna studie hög kunskap om vad CRM 

är samt positiva inställningar till CRM (kognition), deras känslor (affektion) är 

framträdande i beslutsfattandet och de vill ge sitt stöd genom att köpa CRM-produkter 
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(konation). Det går i linje med tidigare forskning som hävdar att konation beskriver en 

människas handlingar och beteende utefter dennes kognition och affektion (Erwin, 

2001). Resultatet av den deskriptiva statistiken av H1 indikerar att generation Y har 

positiva attityder till CRM och att varumärkesbilden blir mer positiv om företag 

använder CRM. Resultatet tyder också på sannolikheten att generation Y vill köpa en 

produkt ökar om den är kopplad till CRM vilket överensstämmer med Demetriou et al.:s 

(2010) och Robinson et al.:s (2012) studie. Respondenterna i denna studie uppvisar 

tendenser som tyder på en eventuell verifiering av H1.  

 

4.1.2 H2, Relationen mellan attityder till specifika välgörande ändamål och 

varumärkesbild 

Resultatet i den deskriptiva statistiken i tabell 4:1 återspeglar höga medelvärden på 

samtliga frågor som berör H2. Majoriteten av respondenterna har på fråga 5 svarat högt, 

de får en förbättrad bild av ett varumärke om företag väljer att skänka pengar till ett 

välgörande ändamål som de bryr sig om (affektion). Detta går i linje med tidigare 

forskning som visar att företag som tar hänsyn till konsumentens attityder vid valet av 

välgörande ändamål blir belönade med att deras varumärkesbild stärks (Onuoha & 

Nnenanya, 2017; Vanhamme et al., 2012). Företag som använder CRM måste finna sätt 

att få sina konsumenter att vilja göra en skillnad i samhället och köpa CRM-produkter 

(Brønn & Vrioni, 2001). Det kan företag göra genom att välja ett välgörande ändamål 

som konsumentgruppen generation Y bryr sig om. I tabell 4:1 visas höga medelvärden 

på att respondenterna bryr sig om alla fem välgörande ändamål, fråga 13-17 som ingår i 

H2. Bilaga 2 visar de marginella skillnaderna som finns mellan välgörande ändamålen, 

cancerforskning, miljöfrågor, djur- och naturfrågor, anti-drog och missbruksfrågor samt 

mänskliga rättigheter, som denna studie behandlar. 

 

De tre välgörande ändamål där flest har svarat alternativ 4 och 5 är mänskliga rättigheter 

(73,3%), cancerforskning (73,25%) samt miljöfrågor (68,3%), se bilaga 2. Parment 

(2008) hävdar att generation Y vuxit upp i en tid präglad av information om miljö och 

barnarbete och att det har haft en påverkan på generationens sätt att konsumera vilket 

återspeglas i detta resultat. Mänskliga rättigheter tolkas och preciseras som en pågående 
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tragedi eller en plötslig katastrof medan miljöfrågor anses som en pågående tragedi. 

Dessa ändamål, mänskliga rättigheter och miljöfrågor, kan få stöd på såväl nationell 

som internationell nivå men det är mer vanligt att det ekonomiska stödet riktas till 

internationell nivå. Cancerforskning tolkas som en pågående tragedi på nationell nivå 

eftersom de pengar som skänks är till forskning som sker i Sverige. Föreliggande 

resultat överensstämmer till viss del med Demetriou et al.:s (2010) resultat som visar att 

cypriotiska konsumenter yngre än 35 år rankar barns rättigheter, cancerfrågor och anti-

droger som de tre ändamål de helst vill stödja. De likheter som kan konstateras är att 

generation Y främst tenderar att vilja stödja mänskliga/barns rättigheter och 

cancerforskning. Det som skiljer denna studies resultat från Demetriou et al.:s (2010) är 

att svenska konsumentgruppen generation Y tenderar att bry sig om miljöfrågor mer än 

frågor om anti-droger och missbruk. Detta kan bero på att välgörenhet som stödjer anti-

droger och missbruk inte är lika uppmärksammat i Sverige som de andra ändamålen 

denna studie behandlar. 

 

Resultatet om H2 i tabell 4:1 tyder på att respondenterna vill stödja alla typer av 

välgörande ändamål. Detta kan tolkas som att de inte lägger någon värdering i om det 

ekonomiska stödet avses för en pågående tragedi, en plötslig katastrof eller om stödet 

går till ett nationellt eller internationellt ändamål. Resultatet i denna studie tyder på att 

de bryr sig om ändamål med olika inriktningar. Tidigare forskning visar att 

konsumenter svarar mer positivt på CRM-kampanjer som stödjer pågående tragedier 

(Demetriou et al., 2010; Vanhamme et al., 2012) medan annan forskning visar att 

konsumenter föredrar kampanjer som stödjer plötsliga katastrofer (Ellen et al., 2000; 

Ross et al., 1990-1991). Cui et al. (2003) menar att generation Y har mer positiva 

attityder till CRM-kampanjer som stödjer plötsliga katastrofer på nationell nivå medan 

de är skeptiska till CRM-kampanjer som stödjer pågående tragedier. Detta motsägs av 

föreliggande studie eftersom resultatet inte visar några tendenser att respondenterna är 

skeptiska till CRM-kampanjer som stödjer pågående tragedier eller att de skulle föredra 

plötsliga katastrofer.  

 

Resultatet visar tendenser att generation Y inte lägger värdering i vilket välgörande 
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ändamål som får stödet vid en CRM-kampanj. Deras emotionella ådra som Parment 

(2008) talar om genomsyras återigen då svaren tyder på att valet av de fem välgörande 

ändamål som denna studie behandlar spelar en liten roll. Svaren tolkas som att det 

viktigaste för generationen är att företagen stödjer välgörenhet genom CRM och att de 

värderar samtliga ändamål i studien högt. Detta visar att de ändamål som denna studie 

behandlar är ändamål som generationen bryr sig om. Om ett företag står i valet mellan 

dessa fem ändamål spelar det ingen roll vilket de väljer, varumärkesbilden kommer att 

förbättras. Detta tyder på att generation Ys attityd affektion är framträdande eftersom de 

bryr sig om samtliga ändamål vilket ytterligare stärker resonemanget att de ingår i 

attitydgruppen de socialt berörda (Webb & Mohr, 1998). Avslutningsvis, indikerar detta 

på en preliminär verifiering av H2. 

 

De socialt berörda är villiga att betala mer för en CRM-produkt om pengarna går till ett 

välgörande ändamål som de bryr sig om. Generation Ys skeptiska karaktärsdrag har i 

tidigare forskning visat sig framträdande i kontakt med CRM-kampanjer som stödjer 

pågående tragedier (Cui et al., 2003) vilket denna studies resultat motsäger. De uppvisar 

inga skeptiska drag gentemot något av de välgörande ändamålen som preciseras som 

pågående tragedier i denna studie. 

 

  Korrelationsanalys 4.2
Nedan presenteras utvalda samband (fetmarkerade) som är signifikanta för H1 och H2 
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4.2.1 H1, Relationen mellan attityder till CRM och varumärkesbild 

 

Samband mellan fråga 11 & 8: -,541**  

Det finns ett signifikant samband mellan fråga 11 och 8, om respondenterna är positiva 

till CRM och om de inte tycker om CRM, se tabell 4:2. Majoriteten av respondenterna 

har på fråga 11 svarat högt på att de tycker att CRM är positivt och på fråga 8 svarat lågt 

på att de inte tycker om CRM, se tabell 4:1. Förklaringen till varför sambandet är 

negativt är för att fråga 8 innehåller en negation och är en kontrollvariabel. Båda 

frågorna mäter samma sak, attityder till CRM. Detta innebär att respondenterna svarar 

positivt till CRM (kognition) och att sambandet mellan frågorna är signifikanta.  

 

Samband mellan fråga 10 & 8: ,485**  

Tabell 4:2 visar ett signifikant samband mellan att respondenterna inte vill köpa CRM-

produkter och att de inte tycker om CRM. På fråga 10 har majoriteten av 

respondenterna svarat lågt på att de inte vill köpa CRM-produkter (konation) och på 

fråga 8 svarat lågt på att de inte tycker om CRM (kognition), se tabell 4:1. Båda 

frågorna innehåller negationer och är kontrollvariabler. Sambandet blir positivt i detta 

Tabell 4:2 Korrelationsanalys, tabellen redovisar endast variabler med signifikanta samband. De fetmarkerade korrelationerna 

diskuteras nedan. 
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fall för att respondenterna har svarat lågt på båda dessa frågor. Sett till frågornas 

innebörd, har respondenterna positiva inställningar till CRM (kognition) och har därför 

hög köpavsikt (konation) till sådana produkter. Resultatet som utgörs av detta samband 

går i linje med forskning som hävdar att konsumentens kognition påverkar dennes 

konation (Erwin, 2001). 

Samband mellan fråga 8 & 12: ,534** 

Ett signifikant samband återfinns i tabell 4:2 mellan att respondenterna inte tycker om 

CRM och att varumärkesbilden blir negativ om ett företag använder CRM. På fråga 8 

har majoriteten svarat lågt på att respondenterna inte tycker om CRM (kognition) och 

fråga 12 svarat lågt på att de får en negativ varumärkesbild om företag använder CRM, 

se tabell 4:1. Båda frågorna innehåller negationer och är orsaken till varför sambandet 

blev positivt. Det innebär att respondenterna tycker om CRM, att varumärkesbilden blir 

positiv av att företag använder CRM och sambandet däremellan är signifikant. 

 

Samband mellan fråga 11 & 12: -,484**  

Som tabell 4:2 ytterligare visar finns det ett signifikant samband mellan positiv 

inställning till CRM och att varumärkesbilden blir negativ av CRM. På fråga 11 har 

majoriteten av respondenterna svarat högt på att de är positiva till CRM (kognition). På 

fråga 12 har de svarat lågt på att varumärkesbilden blir negativ om företag använder 

CRM. Att sambandet är negativt handlar om att den ena frågan fick ett högt svar och 

den andra fick ett lågt. Sett till frågornas och sambandets innebörd är respondenterna 

positiva till CRM och att användningen av CRM påverkar varumärkesbilden positivt. 

 

Genom ovannämnda korrelationer kan det utläsas att generation Y tenderar att ha 

positiva attityder till CRM och att det påverkar varumärkesbilden positivt. Detta ger 

indikationer om en preliminär verifiering av H1. 

 

4.2.2 H2, Relationen mellan attityder till specifika välgörande ändamål och 

varumärkesbild 

Samband mellan fråga 5 & 13-17 (ändamål). Se tabell 4:2 för korrelationer.  
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Det finns positiva signifikanta samband mellan fråga 5 och de fem ändamålen, fråga 13-

17. Majoriteten har på fråga 5 svarat högt vilket visar att om företag väljer ett 

välgörande ändamål som respondenterna bryr sig om (affektion) förbättras deras 

varumärkesbild, se tabell 4:1. Respondenterna har också svarat högt på skalan på 

samtliga frågor rörande ändamålen vilket tyder att samtliga ändamål bidrar till att de får 

en förbättrad bild av varumärket, se tabell 4:1. På grund av respondenternas höga svar 

på fråga 5, 13-17 är dessa korrelationer positiva. Sambanden i tabell 4:2 indikerar att 

respondenterna bryr sig om alla ändamålen vilket innebär att alla ändamål förbättrar 

varumärkesbilden. Varumärkesbilden förbättras om företag tar hänsyn till generation Ys 

attityder vid valet av välgörande ändamål vilket instämmer med tidigare forskning 

(Barone et al., 2000; Cui et al., 2003). Resultatet i denna studie visar tendenser att 

generation Y är emotionella vilket går hand i hand med Parments (2008) resonemang 

eftersom de anser att samtliga ändamål i denna studie påverkar varumärkesbilden 

positivt. Resultatet tyder inte på några skillnader vad gäller generationens attityder till 

CRM-kampanjer som stödjer pågående tragedier eller plötsliga katastrofer. 

Varumärkesbilden påverkas positivt oavsett ändamål, vilket inte går i linje med tidigare 

forskning som hävdar att de tenderar att vara skeptiska om stödet går till en pågående 

tragedi (Cui et al., 2003).  

 

 Regressionsanalys 4.3

Här presenteras resultaten från regressionsanalys för H1 och H2. 

 

Tabell 4:3 Regressionsanalys av H1 visar beroendeförhållandet mellan varumärkesbild och 

attityder till CRM. 
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Tabell 4:4 Regressionsanalys av H2 visar beroendeförhållandet mellan varumärkesbild och 

specifika välgörande ändamål.  

4.3.1 H1, Relationen mellan attityder till CRM och varumärkesbild 

En linjär regression gjordes för att förutse hur varumärkesbilden vid förändringar 

påverkas av generation Ys attityder till CRM. En regressionsekvation hittades där β är 

,622, p < ,001, med R2 på ,170, se tabell 4:3. Regressionsanalysen av H1 visar att 

attityderna till CRM påverkar varumärkesbilden med 62,2% enligt β-koefficienten, se 

tabell 4:3. Med hjälp av resultatet i analysen i tabell 4:3 kan det konstateras att 

majoriteten av respondenterna har positiva attityder till CRM samt att de får en positiv 

bild av ett företags varumärke om företag använder marknadsföringsaktiviteten. I tabell 

4:3 kan R2 utläsas att 17 % av förändringen i varumärkesbilden kan förklaras av 

attityderna till CRM. Båda värdena för β-koefficienten och R2 i tabell 4:3 visar att de är 

statistiskt signifikanta, p < ,001. Detta innebär att beroendeförhållandet mellan 

varumärkesbild och attityderna till CRM är 99 % säkert. 

 

Resultatet från tabell 4:3 går inte i linje med Cui et al.:s (2003) studie då inga tendenser 

visas på att generation Ys skeptiska sida är framträdande vid kontakt med CRM-

kampanjer som stödjer pågående tragedier. Tidigare forskning (Ross et al., 1990-1991, 

1992) visar att konsumenter i olika åldrar anser att CRM är en bra 

marknadsföringsaktivitet som de därmed har positiva attityder till. Studier visar att 

konsumenter med skeptiska karaktärsdrag visar en hög grad av misstro eftersom de är 

rädda för att bli utnyttjade av företagen vid en CRM-kampanj (Chéron et al., 2012). 

Detta kan i sin tur yttra sig i negativa attityder till CRM (Webb & Mohr, 1998) vilket 

denna studies resultat motsäger. Enligt Keller (2013) samt Webb och Mohr (1998) kan 

en konsumentens negativa attityder till CRM leda till att företagets varumärkesbild 

påverkas negativt vilket detta resultat går emot. Sammanfattningsvis visar resultatet att 
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positiva attityder till CRM påverkar varumärkesbilden positivt vilket stärker forskning 

gjord av Demetriou et al. (2010) och Robinson et al. (2012). Resultaten av 

regressionsanalysen av H1 innebär att den verifieras. 

 

4.3.2 H2, Relationen mellan attityder till specifika välgörande ändamål och 

varumärkesbild 

En linjär regression gjordes för att förutse hur varumärkesbilden vid förändringar 

påverkas av vilket specifikt välgörande ändamål som företag väljer vid CRM. En 

regressionsekvation hittades där β är ,700, p < ,001, med R2 på ,397, se tabell 4:4. Det 

påvisas i tabell 4:4 att de olika välgörande ändamålen har 70 % påverkan på att 

varumärkesbilden blir positiv enligt β-koefficienten. Detta indikerar på att företagens 

val av välgörande ändamål vid CRM-kampanjer är viktigt eftersom det har en stor 

påverkan på om varumärkesbilden påverkas positivt. I tabell 4:4 visar R2 att de olika 

ändamålen förklarar 39,7% av variansen i att varumärkesbilden förbättras om företag 

väljer det ändamål som respondenterna bryr sig om. Båda värdena för β-koefficienten 

och R2 i tabell 4:4 visar en signifikans på ,001 vilket innebär att det är 99% säkert att 

det finns ett beroendeförhållande mellan varumärkesbilden och det specifika välgörande 

ändamålet. 

 

Resultatet från tabell 4:4 stärks genom att andra studier påvisar att företag behöver 

anpassa valet av välgörande ändamål utefter generation Ys attityder för att förbättra och 

stärka varumärkesbilden (Barone et al., 2000; Vanhamme et al., 2012). Detta på grund 

av att ändamålen har stor påverkan på varumärkesbilden. Det är därför viktigt att företag 

tar hänsyn till attityderna till olika välgörande ändamål när de ska välja att ingå ett 

CRM-samarbete för att förbättra varumärkesbilden. Detta stärks ytterligare genom att 

ett flertal forskare beskriver att om företag tar hänsyn och väljer det ändamål 

konsumenterna bryr sig om och vill stödja stärks varumärkesbilden (Brønn & Vrioni, 

2001; Demetriou et al., 2010; Keller, 1993; Onuoha & Nnenanya, 2017; Vanhamme et 

al., 2012). De berörda ändamålen diskuteras ovan i den deskriptiva statistiken, avsnitt 

4.1.2. 
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 Sammanfattning av resultat 4.4

H1: ”Generation Ys attityder till CRM är positiva vilket påverkar företagens 

varumärkesbild positivt” - Verifieras.  

 

I ovanstående framställda resultat och analyser återfinns empiriskt stöd för H1. 

Resultatet påvisar att generation Y har positiva attityder till CRM. Tidigare forskning 

påstår att generation Y är ifrågasättande, skeptiska och kritiska (Parment, 2008; 

Valentine & Powers, 2013) och att konsumenter med skeptiska karaktärsdrag tenderar 

att ha negativa attityder till CRM (Webb & Mohr, 1998). Denna studies resultat tyder på 

att generation Y inte är skeptiska och därmed inte har negativa attityder till CRM. 

Föreliggande resultat visar inga tenderar på att det skeptiska karaktärsdraget är 

framträdande vid kontakt med CRM-kampanjer som stödjer pågående tragedier vilket 

går emot Cui et al.:s (2003) studie. Denna studies resultat går i linje med tidigare 

forskning som hävdar att konsumenter från olika generationer generellt har positiva 

attityder till CRM (Ross et al., 1990-1991, 1992). Det går även i linje med Cui et al.:s 

(2003) resultat som tyder på att generation Y generellt har positiva attityder till CRM.  

 

Studiens resultat visar tendenser på att respondenterna är medvetna om CRM vilket går 

i linje med tidigare forskning (Parment, 2008; Valentine & Powers, 2013). Generation 

Y kan liknas med Webb och Mohrs (1998) attitydgrupp de socialt berörda och inte de 

skeptiska eller motivorienterade. Detta eftersom respondenterna tenderar att uppvisa 

hög medvetenhet (kognition) om CRM, omtänksamhet (affektion) samt att de har som 

avsikt att basera sina produktköp på det välgörande ändamålet framför pris och kvalitet 

(konation). Detta ger indikationer på att de emotionella köpkriterierna är viktigare för 

generation Y än pris vilket går i linje med Parments (2008) resonemang. Vidare tyder 

denna studies resultat på att generation Y anser att CRM är ett bra sätt att stödja 

välgörenhet på eftersom respondenterna vill köpa produkter som är kopplade till CRM 

fastän de tror att produkterna har fått ett högre pris. Detta tyder på att de inte är 

skeptiska till CRM eftersom de avser att köpa dessa produkter (konation) trots att de 

tror att produkterna har fått ett högre pris. Resultatet tyder på att om generation Y står i 
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valet mellan två produkter med samma pris och kvalitet väljer de den som stödjer 

välgörenhet. 

 

Tidigare forskning visar att positiva attityder till CRM tenderar att förbättra ett företags 

varumärkesbild på samma sätt som negativa attityder påverkar varumärkesbilden 

negativt (Keller, 2013; Robinson et al., 2012; Webb & Mohr, 1998). Resultatet i denna 

studie tyder på att CRM påverkar konsumentens bild av företags varumärke och att det 

påverkas positivt eftersom de har positiva attityder till CRM. Föreliggande resultat tyder 

på att generation Y inte är skeptisk till CRM och att de inte lägger någon vikt vid 

företags bakomliggande motiv vid användningen av denna marknadsföringsaktivitet. 

CRM framkallar inga negativa attityder vilket tidigare forskning hävdar att en 

konsument med skeptiska karaktärsdrag har (Smith, 2004). 

 

Regressionsanalysen visar att beroendeförhållandet i tabell 4:3 är statistiskt signifikant. 

De positiva attitydernas förklaringskraft på varumärkesbilden visar sig också vara 

statistiskt signifikant. Detta indikerar på att en replikering av denna studie skulle få ett 

liknande resultat med en felmarginal på endast 1 %. Se tabell 4:3. 

 

H2: ”Generation Ys attityder till det specifika välgörande ändamålet har positiv 

påverkan på företagens varumärkesbild vid en CRM-kampanj” - Verifieras. 

 

I ovanstående framställda resultat och analyser återfinns empiriskt stöd för H2. 

Resultatet visar tendenser på att företags varumärkesbild påverkas positivt av det 

specifika välgörande ändamålet. Vidare visar resultatet att det finns ett starkt 

beroendeförhållande mellan varumärkesbild och de fem specifika välgörande 

ändamålen, cancerforskning, miljöfrågor, mänskliga rättigheter, djur- och naturfrågor 

samt anti-drog och missbruksfrågor. Föreliggande resultat visar indikationer på att 

företag som stödjer något av dessa fem ändamål belönas med att deras varumärkesbild 

stärks. Tidigare forskning visar att varumärkesbilden påverkas av valet av välgörande 

ändamål och att det bör förankras i konsumentens attityder (Brønn & Vrioni, 2001; 

Demetriou et al., 2010; Vanhamme et al., 2012). Denna studies resultat går i linje med 
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detta men visar även vilka dessa ändamål kan vara och därmed kan denna studies 

resultat fungera som en anvisning för vilka ändamål som tenderar att påverka 

varumärkesbilden positivt. Respondenterna visar att de bryr sig om alla ändamål genom 

att uppvisa hög affektion till samtliga. De tre ändamål som utmärker sig något i denna 

studie är mänskliga rättigheter, cancerforskning och miljöfrågor vilket tyder på att dessa 

tre tenderar att påverka generationens bild av ett företags varumärke något mer positivt 

än de andra två ändamålen, djur- och naturfrågor samt anti-drog och missbruksfrågor. 
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5 Slutsats  

I detta kapitel diskuteras resultaten, studiens bidrag och begränsningar presenteras 

samt förslag till vidare forskning. 

 

 Diskussion av resultat 5.1

Syftet var att analysera hur företagens varumärkesbild påverkas av generation Ys 

attityder till CRM och till specifika välgörande ändamål. Detta testades genom att två 

beroendeförhållanden ställdes upp, hypotes 1 testade förhållandet mellan attityderna 

(kognition, affektion, konation) till CRM och varumärkesbild och hypotes 2 testade 

förhållandet mellan attityder till det specifika välgörande ändamålet och 

varumärkesbild.  

 

H1 verifieras eftersom resultatet i denna studie visar tendenser på att generation Y inte 

är skeptisk i kontakt med CRM-kampanjer som stödjer pågående tragedier vilket 

tidigare forskning påstår (Cui et al., 2003). Tidigare forskning hävdar även att 

konsumenter med skeptiska karaktärsdrag tenderar att ha negativa attityder till CRM i 

motsats till konsumenter som inte har detta karaktärsdrag (Webb & Mohr, 1998). 

Respondenterna i denna studie uppvisar inga skeptiska drag utan de tenderar att uppvisa 

ett mer känslomässigt karaktärsdrag vilket antyder att affektion är framträdande i 

kontakt med CRM. Affektion karaktäriserar attitydgruppen de socialt berörda eftersom 

de drivs av omtänksamhet och önskan att bidra till ett ändamål som de genuint bryr sig 

om (Webb & Mohr, 1998). Tidigare forskning talar för att generation Y kan liknas med 

Webb och Mohrs (1998) attitydgrupper de skeptiska eller de motivorienterade som 

generellt har negativa attityder till CRM. Resultat i föreliggande studie visar något 

annat, generation Y liknar de socialt berörda till hög grad. De visar tendenser på hög 

medvetenhet om CRM samt positiva attityder till CRM vilket går i linje med 

beskrivningen av de socialt berörda. Vidare visar resultatet på ytterligare likheter mellan 

respondenterna i denna studie och denna attitydgrupp då de drivs av omtänksamhet och 

viljan att ge ett bidrag till det välgörande ändamål som de bryr sig om. De uppvisar inga 

tendenser på att företagens bakomliggande motiv spelar någon roll, de vill köpa CRM-

produkter även om dessa har fått ett högre pris. Detta går även i linje med tidigare 
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forskning som hävdar att generation Y baserar sina köp på emotionella grunder snarare 

än det klassiska köpkriterierna pris och kvalitet (Parment, 2008). Det ger indikationer på 

att affektion är dominerande när generation Y kommer i kontakt med CRM. 

 

Resultatet angående H1 i denna studie visar att generation Y tenderar att ha för avsikt 

att basera sina köp på ändamålet snarare än pris och kvalitet. Detta kan bero på det 

ständiga informationsflödet som råder i dagens samhälle vilket har bidragit till att skapa 

en medvetenhet hos generationen om samhällets och omvärldens problem (Andersen & 

Johansen, 2016; Parment, 2008). Medvetenheten (kognition) bedöms ha haft en 

emotionell påverkan på det svenska konsumtionssamhället och därmed påverkat 

generationens emotionella köpbeteende. Det innebär att affektion tenderar att leda till ett 

förändrat beteende, konation. En orsak till att köpbeteendet har påverkats emotionellt 

kan vara att informationsflödet har skapat en insikt om att människor i andra länder har 

det sämre och att Sveriges invånare därmed vill hjälpa sämre lottade. Sverige är ett 

välfärdsland och majoriteten av landets invånare har det bra ställt vilket ger de 

möjligheten att kunna ge ett bidrag till välgörenhet. Denna bakgrund anses ligga till 

grund för deras omtänksamhet och givmildhet samt positiva attityder till CRM vilket 

denna studies resultat indikerar.  

 

H2 verifieras eftersom resultatet antyder på att när generation Y har positiva attityder 

till det specifika välgörande ändamålet påverkas varumärkesbilden positivt. Valet 

mellan att stödja cancerforskning, mänskliga rättigheter, miljöfrågor, anti-drog och 

missbruksfrågor samt djur- och naturfrågor visade sig spela en mindre roll eftersom 

samtliga påverkade varumärkesbilden positivt. Detta anses bero på att de är socialt 

berörda vilket framgår av H1, de baserar sina köp på det välgörande ändamålet vilket är 

viktigare än de klassiska köpkriterierna pris och kvalitet. Trots att samtliga ändamål i 

denna studie har visat sig påverka varumärkesbilden positivt är det av vikt att poängtera 

att valet av ändamål fortfarande bör förankras i generationens attityder eftersom 

resultatet tyder på att det finns andra ändamål än de fem som denna studie behandlar 

som kan ha en påverkan på varumärkesbilden, se avsnitt 4.3.2.  
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Resultatet angående H2 är viktigt ur ett företags- och samhällsperspektiv eftersom det 

visar att denna marknadsföringsstrategi är ett framgångsrikt sätt för företag att 

marknadsföra sig på för att nå ut till konsumentgruppen generation Y samtidigt som de 

tar ansvar. Med tanke på att det har blivit allt viktigare och en ännu större utmaning för 

företag på dagens konkurrensutsatta marknad att hitta sätt att differentiera sig på för att 

skapa positiva attityder till sitt varumärke (Onuoha & Nnenanya, 2017; Raman et al., 

2012). Ett framgångsrikt och effektivt sätt att göra detta på är att företag med generation 

Y som målgrupp tar ett samhällsansvar genom CRM (Cui et al., 2003) och att företagen 

väljer att skänka pengar till ett ändamål som generation Y känner för och bryr sig om 

likt resultatet i denna studie påvisar. 

 

 Teoretiskt bidrag 5.2

Ett nytt teoretiskt bidrag till forskningen är att generation Y inte uppvisar skeptiska 

karaktärsdrag i kontakt med CRM-kampanjer som stödjer pågående tragedier (Cui et al., 

2003) och att dessa skeptiska drag inte leder till negativa attityder till CRM vilket 

tidigare forskning påstår (Webb & Mohr, 1998). Föreliggande resultat visar att 

generation Y inte tenderar att ha negativa attityder till CRM och de ingår således inte i 

attitydgrupperna de skeptiska eller motivorienterade som tidigare forskning talat för 

utan de liknar de socialt berörda (Webb & Mohr, 1998). 

 

Ytterligare ett nytt teoretiskt bidrag är att denna studie inte fokuserat på endast 

pågående tragedier alternativt plötsliga katastrofer likt tidigare forskning utan visar 

vilka dessa specifika välgörande ändamål är och vilka som generation Y tenderar att bry 

sig om. Resultatet kan därmed fungera som indikator för företag som står i valet mellan 

olika välgörande ändamål att stödja. Cancerforskning, mänskliga rättigheter, 

miljöfrågor, anti-drog och missbruksfrågor samt djur- och naturfrågor är de ändamål 

som denna studie behandlar och samtliga påverkar varumärkesbilden positivt.  
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 Praktiskt bidrag  5.3

Företag med generation Y som målgrupp som planerar att ingå ett CRM-samarbete kan 

med fördel välja något av de fem ändamål som denna studie behandlat eftersom 

samtliga med 99 % säkerhet har en positiv påverkan på varumärkesbilden. Företag kan 

ha nytta av denna studie eftersom resultaten visar att CRM är en gynnsam 

marknadsföringsaktivitet. Företag inom detaljvaruhandeln kan ha mer nytta av studiens 

resultat eftersom generation Y gör majoriteten av sina inköp där (Barbagallo, 2003).  

 

Som ett praktiskt bidrag till konsumenter, förklarar denna studie innebörden av CRM. 

Denna studie kan bidra till ökad kunskap om denna marknadsföringsaktivitet och att 

CRM-kampanjer tenderar att påverka generation Ys beslutsfattande och därmed deras 

sätt att konsumera. Det poängteras att pengarna som en CRM-kampanj genererar 

grundar sig i att företagen har en strategi som går ut på att konsumenterna ska köpa mer 

men det är företagen som får äran för bidraget, inte konsumenterna. Detta är något som 

konsumenterna bör ha i åtanke. 

 

 Begräsning och kritisk reflektion 5.4

 

Denna studie har gjorts genom ett bekvämlighetsurval vilket bidrar till en begränsning i 

generaliserbarheten (Bryman & Bell, 2011). Resultatet visar att majoriteten av 

respondenterna svarat likadant vilket indikerar att de har likvärdiga attityder till CRM. 

Detta ger en indikation på att generation Y har positiva attityder till CRM, dock kan 

resultatet inte med säkerhet generaliseras till hela populationen. Detta medför att inga 

slutsatser kan dras från resultatet som är representativa för hela generation Y och därför 

är generalisering inte möjlig. Dock visar resultatet på tendenser som är representativa 

för generationen. 

 

Respondenternas svar tyder på att de inte gör någon skillnad på ändamål som stödjer 

pågående tragedier eller plötsliga katastrofer. En begränsning i denna studie kan vara att 

respondenterna inte har reflekterat över om de olika ändamålen är av pågående 

respektive plötslig karaktär. Föreliggande studie har inte bokstavligen ställt dessa frågor 
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likt tidigare forskning men svaren indikerar på att generation Y inte lägger någon vikt 

vid ändamålens karaktär i detta avseende. 

 

Med tanke på att människors attityder och köpavsikt inte alltid överensstämmer med hur 

de faktiskt agerar finns det en begränsning vad gäller svaren i denna studie (Erwin, 

2001; Schiffman et al., 2014). Respondenternas svar kan vara bristfälliga, det finns en 

risk att de inte har svarat sanningsenligt utan istället svarat utefter hur de vill framstå 

eller hur de tror sig vara. 

 

 Förslag till vidare forskning 5.5

Ett förslag till vidare forskning är att göra en jämförelsestudie mellan generation Y och 

en annan generation, t.ex. X, födda mellan åren 1963-1981 (Bickel & Brown, 2005). 

Det vore intressant att analysera generation Xs attityder till CRM samt om denna 

generation tenderar att vara skeptisk till CRM-kampanjer som stödjer pågående 

tragedier eller om de liknar alternativt skiljer sig från generation Y på andra sätt. 

 

Ytterligare ett förslag som skulle vara av intresse att analysera är generation Ys attityder 

till specifika välgörenhetsorganisationer genom att låta respondenterna ranka dessa och 

därmed få indikationer på vilken/vilka organisationer som påverkar varumärkesbilden 

olika mycket. 

 

Ett tredje förslag är att replikera föreliggande studie fast med ändringar i metodval. Till 

exempel att göra ett slumpmässigt urval, ett sannolikhetsurval ur denna studies 

population för att få ett mer generaliserbart och tillförlitligt resultat. 
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