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Sammanfattning 
 
Titel  Köp 2 liter mjölk, få en utrotningshotad tiger på köpet! En studie 

om hur företag bör agera genom CM för att nå Generation Y. 
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Kurs  FEKP01- Examensarbete magisternivå, 15 HP  
 
Författare  Karin Sandberg, Anna Stanojevic och Emelie Sträng 
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Syfte Analysera hur företag bör agera genom CM för att prägla 

Generation Y. Vidare är också syftet att utreda CM och framtida 
CM-möjligheter för företag. I förlängningen innebär även detta att 
bidra till förståelse för hur Generation Y reagerar gentemot 
varumärkesallianser företag och välgörenhetsorganisationer 
emellan.  

   
Metod Utgår ifrån ett abduktivt angreppssätt, innefattandes både 

kvalitativ och kvantitativ studie i form av enkätundersökning, 
semistrukturerade intervjuer och studier. 

 
Teoretiskt perspektiv Det teoretiska ramverket består av teorier om etik, CSR, co-

branding, CM, Generation Y, ansvar och skuld. 
 
Empiri Det empiriska materialet består av 235 enkäter med Generation Y, 

2 expertintervjuer inom det teoretiska perspektivet, 9 intervjuer 
med Generation Y och 2 studier vilka utgörs av 1 intervju vardera 
samt sekundärdata om ICA respektive Världens Barn.  

 
Resultat Generation Y kan delas in i de som finner co-branding positivt och 

de som finner det negativt, på grund av skeptism gentemot företags 
intentioner till sådant arbete. CM behöver utformas på ett sätt som 
gör att CSR-arbete inte uppfattas som en marknadsstrategi, då 
detta har identifierats som orsaken till skeptismen. Detta görs 
genom att förmedla delaktighet, fördelar för konsumenten, orsak 
och verkan samt individualisering. Frågor hur Generation Y bör 
behandlas som segment har även uppkommit. 

 
Nyckelord  Cause marketing, Generation Y, co-branding, ansvar och skuld.  

 



 
 

Abstract  
 
Title Buy 2 liters of milk, receive an extinct tiger without extra cost! A 

study of how companies ought to act through CM to reach 
Generation Y.    

   
Date  30 January 2009 
 
Course FEKP01 - Degree Project Graduate Level, 15 University Credits 

Points 
 
Authors  Karin Sandberg, Anna Stanojevic och Emelie Sträng 
 
Advisor  Lars Carlman 
 
Purpose Analyze how companies ought to act through CM to reach 

Generation Y. The purpose is further more to clarify CM and 
future CM-opportunities for companies. An extension of this also 
means to contribute to an understanding of how Generation Y 
reacts towards brand alliances between a company and a charity 
organization.  

 
Methodology Emanate from an adductive approach, which contains both 

quantitative and qualitative studies in the shape of a questionnaire 
survey, semi structured interviews and case studies. 

 
Theoretical perspectives The theoretical under frame contains of theories from ethics, CSR, 

co-branding, CM, Generation Y, responsibility and guilt. 
 
Empirical foundations The empirical material is constituted by 235 surveys with 

Generation Y, 2 expert interviews within the theoretical 
perspective, 9 interviews with Generation Y and 2 case studies 
which contains of 1 interview each and secondary data about ICA 
and Världens Barn.  

 
Conclusion Generation Y can be divided into those who find co-branding 

positive and those who find it negative, due to skepticism towards 
company intentions which has such work. CM needs to be 
designed in a way that doesn’t precede CSR-work as a marketing 
strategy, since this has been identified as the reason towards the 
skepticism. This is done by negotiate participation, advantages to 
the consumer, cause and affect and individualism. Questions of 
how Generation Y shall be treated as a segment have also been 
raised. 

 
Key words Cause marketing, Generation Y, co-branding, responsibility and 

guilt. 



 
 

Tack 

 
Efter tolv intensiva och intressanta veckor lämnar nu EKA in det slutgiltiga exemplaret. Det 

är med stolthet vi presenterar denna uppsats som både engagerat oss på ett privat och ett 

akademiskt plan.  

 

Vi vill tacka Peter Wigstein och Peter Hjukström för intressanta studieintervjuer. De experter 

som har bidragit till att öka vår förståelse för uppsatsens område är också värda ett stort tack, 

Sofia Ulver-Sneistrup och Alf Nilsson. Tack alla som svarat på vår enkät och gav 

öppenhjärtiga åsikter och nya insikter. Dessutom, tack till er nio: Amanda, Jonathan, Karl, 

Jasmin, Nils, Jenny, Bojan, Anders och Lotta som tog er tid att hjälpa oss och ge en djupare 

kunskap av hur Generation Y tänker. Men främst vill vi tacka Lars Carlman, vår handledare, 

för god vägledning och intressanta diskussioner. Det har varit ett privilegium att få skriva 

uppsats för dig. Slutligen vill vi rikta stort tack till familj och vänner för tålamod och 

förståelse för vår frånvaro under vintern.  

 

Med hopp om god läsning! 

 

 

 

Karin Sandberg  Anna Stanojevic Emelie Sträng 

  
 



 
 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning....................................................................................................... 5 

Innehållsförteckning – bilder och tabeller.................................................................... 8 

Inledning .......................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................... 2 

1.2 Problemdiskussion............................................................................................ 3 
1.2.1 Problemställning ........................................................................................... 6 
1.2.2 Syfte .............................................................................................................. 7 

1.3 Avgränsningar .................................................................................................. 7 

1.4 Begreppsdefinitioner ........................................................................................ 8 

2 Metod ..................................................................................................................... 10 

2.1 Angreppssätt ................................................................................................... 10 

2.2 Metodologiska överväganden......................................................................... 11 

2.3 Empiri ............................................................................................................. 12 
2.3.1 Studier av företag och organisation ............................................................ 12 
2.3.2 Expert- och studieintervjuer........................................................................ 13 
2.3.3 Generation Y-intervjuer .............................................................................. 15 

2.4 Val av respondenter ........................................................................................ 16 
Studieintervjuer....................................................................................................... 16 
Expertintervjuer ...................................................................................................... 17 
Generation Y- intervjuer ......................................................................................... 17 
2.4.1 Enkäter ........................................................................................................ 19 
2.4.2 Enkäternas utformande och genomförande................................................. 20 
2.4.1 Bortfall ........................................................................................................ 22 

2.5 Källkritik och medvetenhet om materialet ..................................................... 23 

3 Teori ....................................................................................................................... 25 

3.1 Teoretisk referensram ..................................................................................... 25 

3.2 Etik.................................................................................................................. 26 

3.3 Corporate Social Responsibility ..................................................................... 28 

3.4 Co-branding .................................................................................................... 31 

3.5 Cause Marketing............................................................................................. 33 

3.6 Generation Y................................................................................................... 36 

3.7 Källkritik av teori............................................................................................ 39 



 
 

4 Empiri .................................................................................................................... 40 

4.1 Enkätundersökning ......................................................................................... 40 
4.1.1 Donation och samhörighet .......................................................................... 40 
4.1.2 Marknadsföring och påverkan .................................................................... 43 
4.1.3 CM och Co-branding .................................................................................. 44 

4.2 Djupintervjuer Generation Y .......................................................................... 47 
4.2.1 Donation och samhörighet .......................................................................... 47 
4.2.2 Marknadsföring och påverkan .................................................................... 48 
MQ och Röda Korset .............................................................................................. 49 
Pampers och Unicef ................................................................................................ 50 
TV4 och galan för Världens flickor........................................................................ 51 
Vattenfall och isbjörnen.......................................................................................... 52 
4.2.3 CM och co-branding ................................................................................... 52 

4.3 Studier............................................................................................................. 54 
4.3.1 Världens Barn ............................................................................................. 54 
4.3.2 ICA.............................................................................................................. 58 

5 Kompletterande teori ........................................................................................... 62 

5.1 Ansvar............................................................................................................. 63 

5.2 Skuldkänslor ................................................................................................... 64 

6 Analys..................................................................................................................... 68 

6.1 Ett etiskt ställningstagande ............................................................................. 68 

6.2 Olika nivåer och syn på CSR.......................................................................... 71 

6.3 Att kommunicera genom co-branding och CM.............................................. 73 
6.3.1 Misstro mot co-branding............................................................................. 76 

6.4 Att känna skuld och ta ansvar......................................................................... 77 

6.5 En cynisk framtidsgeneration? ....................................................................... 80 
6.5.1 Vad når igenom filtret? ............................................................................... 82 

6.6 Handlar det verkligen om generationen?........................................................ 82 

7 Resultat .................................................................................................................. 87 

7.1 Slutsats............................................................................................................ 87 

7.2 Förslag till fortsatt forskning .......................................................................... 91 

 

 

Källförteckning ............................................................................................................. 92 

Publicerade källor ....................................................................................................... 92 

Muntliga källor............................................................................................................ 96 

Elektroniska källor ...................................................................................................... 97 



 
 

Bilaga 1........................................................................................................................... 99 

Bilaga 2......................................................................................................................... 100 

Bilaga 3......................................................................................................................... 101 

Bilaga 4......................................................................................................................... 102 

Bilaga 5......................................................................................................................... 103 

Bilaga 6......................................................................................................................... 104 



 
 

 Innehållsförteckning – bilder och tabeller 

Modell 1 - Tillämpning av teori    s. 11 
Modell 2 - Tillämpning av teori    s. 26 
Modell 3 - Inställning till corporate social responsibility  s. 29 
Modell 4 - Olika nivåer och syn på CSR och affärsidé.  s. 31 
Modell 5 - Utvecklad tillämpning av teori.   s. 63 
 
Tabell 1 - Insamlade pengar i miljoner kronor     s. 2 
Tabell 2 - Hur ofta donerar du över 50 kronor till välgörenhetsorganisationer…  s. 41 
Tabell 3 - Om du fick pengar att donera, vilken av följande…   s. 42 
Tabell 4 - Vad tänker du när du exponeras för…    s. 43 
Tabell 5 - Vilket av följande alternativ anser du vara den främsta orsaken…  s. 45 
Tabell 6 - Betraktade du vid av en produkt som stödjer välgörenhet som…  s. 46



 
 

1 

Inledning 

 

I inledningskapitlet redogörs för uppsatsens utgångspunkt och dess premisser. Vidare 

presenteras ämnesområdet och en problemdiskussion kring detta, vilket leder till uppsatsens 

fördjupning genom uppbringandet av problemformuleringen. Dessutom anges även syftet med 

uppsatsen och vad den ämnar bidra med till omvärlden.  

 

 

I dagens samhälle har konkurrens om kunder, investerare och medarbetare ökat väsentligt. En 

viktig faktor i det strategiska arbetet är etik, som blivit ett alltmer centralt begrepp för företag. 

Hänsyn tas ofta till socialt ansvar och möjligheten att vara en god samhällsmedborgare 

används. I relation till detta ökade samhällsengagemang uppstår samarbete mellan företag och 

välgörenhetsorganisationer. Allt fler företag fokuserar på att vid försäljning av sina produkter 

även gynna välgörande ändamål. Exempelvis samarbetar Milda med FN: s world food-

program och erbjuder därmed konsumenten, att vid köp av två smörpaket, donera en måltid 

till ett barn som lever i fattigdom (www.milda.se). Samtidigt har Pampers en kampanj, vilken 

går ut på att varje gång konsumenten köper ett paket blöjor, så doneras ett vaccin till ett barn i 

tredje världen (www.pampers.se).  

 

Ovanstående exempel är endast ett fåtal av många rikstäckande samarbeten, som har 

exponerats mycket i media under senare tid. Under hösten 2008 har bland annat TV3 och 

Bröstcancerfonden haft en Rosa Bandet-gala, medan Sveriges Television visade hur 

kampanjen Världens Barn, samlade in 87 miljoner kronor (www.tv3.se; www.svt.se). Vidare 

uppmanar Rädda Barnen företag till ett samarbete och menar att de tillsammans kan påverka 

barns förhållanden. Rädda Barnen menar att ett sådant samarbete leder till kunskap, vilken 

med tiden leder till makt att förändra situationen för världens barn. (www.rb.se) 
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1.1 Bakgrund 

Konsultföretaget Hallvarsson och Halvarsson (H & H) har gjort en undersökning om huruvida 

samarbete med välgörenhetsorganisationer påverkar företag och hur detta kan användas som 

ett konkurrensverktyg. Resultaten av denna undersökning visar att ungefär var tredje företag 

av de 100 svenska börsnoterade bolagen, idag har samarbete med välgörenhetsorganisationer. 

Vidare studier av börsbolag i Europa visar att cirka varannan av de 600 största företagen 

utövar denna typ av samarbete. Studerades istället de 150 största företagen i Europa, är 

andelen vilka samarbetar med välgörenhetsfrågor 80 procent. I undersökningen framkom 

vidare att de två vanligaste samarbetspartnerna i Sverige är Världsnaturfonden och Röda 

korset. (www.hallvarsson.se)  

 

Konsultföretagets resultat bekräftas i en artikel från Dagens Industri: De får företagen att 

skänka mer (2008-06-17). Maria Hammargren, kommunikationschef på Cancerfonden och 

Elisabet Andersson, generalsekreterare på SOS Barnbyar, berättar i artikeln att de ser en 

positiv utveckling av donationer till välgörenhetsorganisationer under de senaste åren. Detta 

styrks vidare av tabellen nedan, i vilken en sammanställning visas av de tio största 

välgörenhetsorganisationerna utifrån insamlade medel, i Sverige. 

 

Organisation Mkr 2003 Mkr 2007 

Cancerfonden 328 410 

Rädda Barnen 221 319 

Röda korset 235 282 
UNICEF Sverige 75 212 

Plan Sverige 165 209 

SOS Barnbyar 133 200 

Svenska Kyrkan 199 180 
Världsnaturfonden 79 157 

Barncancerfonden 78 143 

Läkare utan gränser 84 143 
TOTALT 1597 2255 

 

Tabell 1 - Insamlade pengar i miljoner kronor.  Dagens Industri 2008-06-17 
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Hammargren bekräftar vidare att hon framförallt upplever skillnad i viljan att samarbeta: 

”För några år sedan fick vi leta efter företag som ville vara med, nu är det tvärtom” 

(Bergsell och Kulle 2008, www.di.se). Marie Johansson, chef för företagssamarbeten på 

Rädda Barnen, menar att en av orsakerna till ökningarna också är den nya generationens 

anställda: ”Företag har inte råd att avstå från CSR1. Unga medarbetare kommer in och 

kräver det”. (Bergsell och Kulle 2008, www.di.se)  

1.2 Problemdiskussion 

Opinionsbildning och lobbying har ur en konkurrensaspekt, blivit allt viktigare för företag i 

dagens samhälle. I ett dokument från Svenskt Näringsliv; Kort om svenskt näringslivs syn på 

CSR, redogörs för vikten av företagsetiskt ansvar, Corporate Social Responsibility, (CSR). 

CSR innebär att företag integrerar social- och miljöfrågor i sin verksamhet och sina 

samarbeten. Det etiska tänkandet kan också appliceras vid försäljning av produkter, då företag 

kan erbjuda konsumenten att bidra till ett gott ändamål, i samband med köp av produkter. 

Detta kan i sin tur leda till att konsumenten väljer deras produkt framför konkurrenternas. 

Således skulle CSR-samarbete kunna möjliggöra ökade marknadsandelar. 

 

Som ett verktyg inom CSR kan Cause Marketing (CM) tillämpas. CM är ett samarbete 

mellan företag och välgörenhets- och ideella organisationer. Detta samarbete kan ses som en 

process att formulera och implementera marknadsföringsaktiviteter, vilka kan härledas till 

att företag bidrar med en bestämd summa pengar till ett välgörande ändamål. Således ökar 

organisationen sin omsättning, samtidigt som de engagerar och stimulerar konsumentens 

personliga mål, genom att visa prov på gott samhällsmedborgarskap. (Varadajan och Menon 

1988) Braiser (2008) redogör i Save the environment, the polar bears and money on your bills, 

för ett lyckat exempel av co-branding i Storbritannien. Huvudsyftet med denna typ av 

samarbete är att båda parter exponeras och drar fördel av alliansen. Krav för att det ska 

klassificeras som co-branding är att samarbetet skall driva på köpbeslut hos konsumenten 

samt att samarbetet skall handla om viss varaktighet (Uggla 2002). Braiser skriver att när 

konsumenten ändå konsumerar, kan denne samtidigt likväl bidra till välgörenhet och därmed 

känna att han/hon gör något gott. Således kan det tolkas som att vid köp av 

                                                 
1 CSR = Corporate Social Responsibility. På svenska: företags sociala ansvar. 
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samarbetsprodukter, gynnas både företaget (genom ökad försäljning) och 

välgörenhetsorganisation (genom ökade donationer), likväl som konsumenten. 

 

För att företag skall maximera sitt CSR-arbete, är det viktigt att de är medvetna om hur 

konsumenter uppfattar arbetet och framför allt samarbetet med välgörenhet. Farache et al 

(2008) genomförde en undersökning huruvida konsumenten påverkas av företag och ideella 

organisationers samarbete. Undersökningen utmynnade i att konsumenten har en bättre bild 

av företag vilka samarbetar med välgörenhet och ideella organisationer, än av dem som inte 

gör det. En annan aspekt som uppkom var att konsumenten upplever ett större värde om 

företaget stödjer de organisationer som arbetar med barnrättsfrågor. Webb och Mohr (1998) 

hade som utgångspunkt i sin studie, att fylla kunskapsluckan om hur konsumentens vetskap 

om CM påverkade dennes attityd. Vidare studerades även ifall det förelåg urskiljbara 

konsumenter som påverkas mer av CM än andra. Det framkom att konsumenter har skild syn 

på samarbeten samt att attityden gentemot företag som deltar i denna typ av kampanjer var 

blandad. Även om respondenterna överlag var positivt inställda till CM, fanns viss skepticism. 

I undersökningen framkom vidare att konsumenter kunde uppleva själviska motiv från 

företagets sida och ifrågasatte därmed orsaken till deras samarbete med 

välgörenhetsorganisationer. Således skapades viss misstro även om det resulterade i något bra. 

Det bör följaktligen vara av betydelse att företag motiverar och kommunicerar drivkraften 

bakom sina sociala åtaganden. Vidare skapas maximal uppskattning från konsumentens sida 

om den välgörenhetsorganisation företag allierar sig med behandlar barnrättsfrågor. 

 

Inom teorin finns olika ställningstaganden och synvinklar angående inställning till CSR. 

Kritiken riktats mot om det är företag eller stat som skall sätta normerna kring det etiska 

ansvaret. De olika förespråkarna kan delas in i och beskrivas utifrån två parametrar; huruvida 

CSR överhuvudtaget bör brukas samt om det är för företagets eller samhällets skull detta görs. 

Följaktligen är det inte ett helt okonventionellt ämne att behandla.  

 

Ekonomidoktorn Anders Parment menar att när 40-talisterna går i pension och 80-talisterna 

etablerar sig, kommer samhället att se annorlunda ut. Kritik, både i form av motiv, vart 

donationer används till samt vem det är som ska styra samhällets normer. I och med detta 

kommer snart ett generationsskifte och en förändringsprocess är därmed att vänta. Den stora 

andelen donatorer och konsumenter som idag stödjer CM-kampanjer är rekordgenerationerna 
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(de födda på 40- och 50-talet) (Hjukström 2008). Generation Y (födda 1977-1994), som träder 

fram i samhället istället, har kallats Generation Why. Detta då det är den generation som sägs 

ifrågasätta det som andra generationer har ansett vara uppenbart. Generation Y har vuxit upp i 

ett informationssamhälle och har därmed blivit mediepräglade. Valmöjligheter har för denna 

generation alltid varit många. Generation Y kännetecknas av att den tar till sig de egenskaper, 

vilka anses gynna den egna individen. (Parment 2008)  

 

Medan miljö och etik står högt på företagens agenda så är 80-talisterna ambivalenta i svåra 

politiska frågor och vill inte företräda åsikter som de inte tror på. Kyrkan tappar ungdomar 

och engagemangen på universitetens ideella föreningar minskar. (Parment 2008) I dagens 

samhälle är det samtidigt denna grupp som är de framtida donationsgivarna till 

välgörenhetsorganisationer. Generation Y är inte bara de ur vilka bidrag ska komma ifrån i 

framtiden, utan också framtida konsumenter. Företag idag kämpar med att finna de 

marknadsföringskanaler, genom vilka de kan knyta Generation Y till sig och därmed skapa en 

framtida lojalitet. (Cui et al 2003)  

 

Författarna tolkar Generation Y utifrån att ständig närhet av media och marknadsföring leder 

till ett filter, vilket gör att kommunikation omedvetet selekteras bort. För att företag ska kunna 

nå fram till generationen måste de tränga igenom filtret och klassiska kommunikation skulle 

utifrån föregående premiss inte vara tillräcklig. I en artikel om framgångsrik kommunikation 

mot Generation Y lyfter författaren fram att om framgång vill nås hos segmentet, handlar det 

om att leverera användarupplevelser och exklusivitet. Dialogen måste vara personlig och 

mottagaren måste känna sig utvald. (Persson 2008) Parment menar att ur ett 

marknadsföringsperspektiv bör segmentet behandlas utifrån två skilda faktorer. På 

landsbygden handlar det om relationer och i storstaden om varumärken. Den sociala profilen 

av ett varumärke är viktig och har en emotionell koppling. Det är viktigt att rätt person 

besitter rätt kompetens, för idag är alla sitt eget varumärke. Utvecklingen i generationerna har 

gått från samhället till individen. Det är numera individen som är navet i 

informationshanteringen. Masskommunikation är inte längre aktuell för Generation Y och det 

visar sig inte minst i att 93 procent av 80-talisterna säger, nej tack, till direktreklam. De vill på 

egen hand leta upp informationen när de behöver den eller få tips från sitt sociala nätverk. 

Generationen har dessutom en annan miljömedvetenhet och vill därmed motverka 

massmarknadsföring på grund av den mängd papper som används. (Olsson 2008) Genom rätt 



 
 

6 

användande av CM borde verktyget efter ovanstående redogörelse vara ett möjligt sätt för 

företag att nå Generation Y. 

 

Cui et al (2003) har gjort en amerikansk studie huruvida det är CM som kan vara svaret på 

hur företag skall knyta till sig generationen. Studien utgick ifrån CM-hypoteser (presenteras i 

teoriavsnittet) vilka testades på den amerikanska Generation Y. Resultatet av undersökningen 

visar att CM-erbjudanden ger en mer positiv respons, än en kampanj utan samarbete. Andra 

faktorer som också spelar in är kön, föräldrars inkomst och den donationsfrekvens 

respondenten hade vid undersökningens genomförande.  Huruvida denna studie kan 

appliceras på den svenska marknaden kommer att ligga till grund för fortsatt diskussion.  

 

Det finns som tidigare nämnts åtskillig forskning om ovanstående teorier och begrepp. Dock 

har ingen ansats gjorts utifrån ett svenskt perspektiv. Vidare ifall CM är det verktyg som kan 

nå den svenska Generation Y-konsumenten. Studien kommer att vara unik i förhållande till 

Cui et als, då amerikanska och svenska Generation Y till viss moralisk del skiljer sig åt. I 

uppsatsen Nationell moralsyn, redogör författaren Maria Karenin Olson för att vissa 

skillnader finns mellan svenska och amerikanska ungdomar. Framförallt tankesättet kring vad 

som utgör rättvisa fördelningar från samhället. Dessutom påverkas generationen av andra 

faktorer såsom politik, att vara beroende av sina föräldrar och storleken på landet. Utöver 

detta genomfördes undersökningen precis efter 11 september, det vill säga efter 

extremförhållanden. Cui et al ifrågasätter därmed själv sina resultat eftersom en mycket stor 

del, både företag och privatpersoner blev involverade i donationsprocessen. Detta ger belägg 

för att utföra en annan typ av undersökning som behandlar ämnet. Följaktligen menar 

uppsatsförfattarna att det är rimligt att göra en svensk studie om hur Generation Y svarar på 

CM-aktiviteter.  

1.2.1 Problemställning 

Hur kan företag genom CM-aktiviteter prägla Generation Y i Sverige?  
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1.2.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ge en analys av hur företag bör agera genom CM, för att nå 

Generation Y och därmed även skapa en konkurrensfördel. Vidare är också syftet att utreda 

CM och framtida CM-möjligheter för företag. I förlängningen innebär även detta att bidra till 

förståelse för hur Generation Y reagerar gentemot varumärkesallianser företag och 

välgörenhetsorganisationer emellan. En syftesförskjutning kan komma att uppstå, då 

uppsatsförfattarna behöver skapa förståelse för hur Generation Y tänker och handlar vid CM 

situationer.  

1.3 Avgränsningar 

Vid genomförandet av denna uppsats, är avgränsningar satta till att uteslutande studera extern 

marknadsföring företag använder sig av, då denna, till skillnad mot intern marknadsföring, 

vänder sig till konsumenter. Ytterligare avgränsningar har satts till att endast göra en analys ur 

ett svenskt perspektiv, då en internationell synvinkel inte föreligger inom ramen för 

problemets intresseområde (se tidigare diskussion).  

 

Uppsatsen berör vidare enbart välkända företag2, då deras marknadsföring exponeras mer, 

både i termer av område, likväl som mängd. Därför bör konsekvenserna av deras 

marknadsföring ge större slagkraft, med fler konsumenter som blir berörda av budskapet, än 

vad effekten blir för ett icke välkänt företag. Välgörenhetsorganisationer går även de under 

likvärdiga kriterier.  

 

Vidare vänder sig uppsatsen endast till företag vilka riktar sin marknadsföring till 

konsumentmarknadsföring och följaktligen inte till bussiness-to-bussiness marknaden, då 

denna bransch inte förekommer inom ramen för författarnas intresseområde.  Vidare ligger 

även detta i linje med uppsatsens problemställning, då studien behandlar Generation Y som 

privatpersoner. 

 

                                                 
2 Med välkänt företag menas företag som större delen av Sveriges befolkning har vetskap om, då de kommer i 
kontakt med dessa genom till exempel deras produkter eller marknadsföring såsom ICA. 
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Slutligen begränsas uppsatsen till att enbart innefatta åldersgruppen Generation Y. Det ska 

dock understrykas att de resultat vilka presenteras i denna uppsats inte kommer att vara 

generellt applicerbara. Detta på grund av begränsningarna uppsatsens storlek för med sig, 

vilket leder till en reducerad undersökning och därmed kanske inte ett statistiskt korrekt 

resultat. Resultatet kommer därför enbart att ansvara för och tillämpas på den aktuella 

uppsatsen. 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Författarna har här valt att definiera centrala begrepp som används i uppsatsen. Detta för att 

klarhet redan från början ska finnas om det som diskuteras samt förståelse för vilka premisser 

uppsatsförfattarna arbetar utifrån. Dock kommer en mer övergripande beskrivning kring vissa 

av begreppen ytterligare att belysas i teorikapitlet, för mångfacetterings skull. Definitionerna 

är författarnas egna men bygger på andras. 

 

Cause Marketing (CM): Ett samarbete genom vilket företag och välgörenhetsorganisationer 

bildar partnerskap med varandra med syfte att marknadsföra en image, produkt eller tjänst för 

ömsesidig nytta. Författarna kommer i uppsatsen att använda förkortningen CM. 

 

Co-branding: En aktivitet som associerar en produkt eller tjänst med fler än ett varumärke. 

Målet är att kombinera styrkan i två märken, öka produktens/tjänstens motståndskraft mot 

kopiering eller kombinera de berörda märkenas positivt upplevda egenskaper med en enda 

produkt. Den co-branding som behandlas i uppsatsen är sådan som föreligger mellan företag 

och välgörenhetsorganisation. 

 

Corporate Social Responsibility (CSR): Frivilligt ansvarstagande från företagens sida, som 

går utöver lagens ramar och bygger på etiska värderingar om människor och samhälle, samt 

gäller såväl interna som externa intressenter. Författarna kommer i uppsatsen att använda 

förkortningen CSR. 

 

Socialt ansvarstagande: Innefattar det CSR-arbete företag har vilket rör externa intressenter. 
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Etik: Innebär en sammansättning av moraliska föreställningar och fenomen. Etik skiljer sig 

från moral då moral syftar till människors verkliga agerande och därför inte alltid 

överensstämmer med deras värderingar.  

 

Generation Y: Uppsatsen antar Cui et als definition, det vill säga personer födda 1977-1994. 

 

Skuldkänslor: Plågsamma tankar och känslor knutna till en individs uppfattning av att ha 

handlat orätt. Skuldkänslor är knutna till den kontrollfunktion som kallas samvetet. Individer 

har olika stark samvetsfunktion och därmed olika stor förmåga att uppleva skuldkänslor. 

 

Välgörenhetsorganisationer: Organisation vilken ger välgärningar, ofta materiella, till 

förmån för behövande. 
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2 Metod 

 

För att uppfylla syftet ges i följande metodkapitel en presentation samt motivering för val av 

uppsatsens perspektiv och metodologiska överväganden. Vidare finns redogörelse för hur 

uppsatsens insamlingsmetoder av empiri har skett. Slutligen presenteras övergripande 

källkritik samt redogörelse av medvetenheten om det insamlade materialet. 

 

2.1 Angreppssätt  

Vid undersökningar och analyser finns tre olika förhållningssätt: det deduktiva, det induktiva 

samt det abduktiva. Det deduktiva angreppssättet innebär att författarna utgår från befintliga 

teorier och utifrån dessa tar fram hypoteser och frågeställningar, som slutligen undersöks på 

den insamlade empirin. Det induktiva förhållningssättet innebär tvärtemot det deduktiva att 

författarna utifrån egeninsamlad empiri, formulerar hypoteser för att slutligen finna relevanta 

teorier som kan förklara dessa. Den kvalitativa ansatsen är induktiv och den kvantitativa kan 

härledas till deduktion (Backman 1998). I denna uppsats kommer ett abduktivt angreppssätt 

att användas. Det abduktiva angreppssättet är en kombination av båda ovan nämnda 

förhållningssätt och syftar till att forskaren utgår från empirin, samtidigt som avstånd inte tas 

från teorin. Dessutom ges möjlighet att se företeelsen ur olika perspektiv, genom insamling 

samt användning av både kvalitativ och kvantitativ data. Förhoppningen är att ny kunskap 

skall stimulera till nya tolkningar vilka utges utifrån befintlig teori, samtidigt som det finns 

möjlighet att anta en forskande ställning. Det empiriska materialet tolkas sedermera utifrån de 

givna teorierna. (Arvidsson 2007-11-20) 
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2.2 Metodologiska överväganden 

För att besvara uppsatsens syfte samt ge svar på hur Generation Y kan påverkas av CM-

aktiviteter, har författarna använt sig av såväl primär- som sekundärdata. (Jacobsen 2002) För 

att konkretisera de metodologiska övervägandena har modellen nedan skapats: 

 

 
Modell 1- tillämpning av teori 

 

I det första stadiet undersöktes data om co-branding samt hur etiskt tänkande speglar sådant 

samarbete. Ur ett co-branding samarbete uppkommer ett CM-samarbete, vilket i sin tur skall 

leda till ökad konsumtion av företags produkter. Genom detta inkommer även donationer till 

välgörenhet. Denna information fick författarna tillgång till genom studier samt nio 

djupintervjuer, utförda med personer tillhörande Generation Y. För att besvara frågan hur 

Generation Y påverkas av CM-samarbete, genomfördes även en enkätundersökning. Detta i 

strävan att nå denna kohorts åsikter kring företags samarbeten med 

välgörenhetsorganisationer, samt få en tydligare bild av hur deras egna donationsvanor ser ut. 

I modellen kan utläsas att det finns ett filter vilket marknadsföringen måste ta sig igenom, för 

att nå och påverka målgruppen.  

 

Datainsamlingen skedde således genom metoder vilka, som nämnts, innefattar enkäter och 

djupintervjuer. För att nå önskat resultat utifrån problemställningen, bestod empirin 

Etiskt 
tänkande 

 
Företag 

 

 
Välgörenhet
sorganisatio

 
CM Generation 
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företrädelsevis av två expertintervjuer, två studier, nio intervjuer med Generation Y samt en 

enkätundersökning med både kvantitativt och kvalitativt material. De båda studierna kommer 

att ligga till grund för att ge svar hur parterna upplever samarbetsstrategier och studera 

bakomliggande motiv, vilka företag och välgörenhetsorganisationer har. Genom 

enkätundersökningen kommer Generation Y: s nuvarande ställning och åsikt att kartläggas 

och ambitionen är att skapa en förståelse för hur just denna generation upplever co-branding 

samarbeten. De båda expertintervjuerna skall ge svar och utökad förståelse för hur Generation 

Y och samhället i allmänhet påverkas av varumärkesallianser. Då uppsatsen har flera typer av 

empiriinsamling, bidrar detta till en bredare och djupare förståelse av ämnet. (Bryman och 

Bell 2005)  

2.3 Empiri 

Den primära datainsamlingen består av 13 djupintervjuer, samt enkäter. Valet av 

studieintervjuperson baserades på att de har en god kunskap om organisationen eller företaget, 

samt är engagerade i ämnet. Expertintervjuerna utfördes med personer som har en ytterst god 

kunskap inom ett specifikt ämne och som kan bidra med nya perspektiv. Generation Y 

intervjuerna har bidragit med ytterligare djup angående generationens tankar kring CM, co-

branding och marknadsföring. Enkäterna har mottagits av cirka 500 ungdomar, vilka alla har 

varit födda mellan 1977 och 1994. Sekundärdata kommer till största del omfatta tryckta 

källor, interna organisationsdokument och olika Internetsidor. Källorna kommer att användas 

främst för att skapa en bred förståelse och för att få en diskussion genom att studera ämnet 

utifrån ett flertal olika vinklar.  

2.3.1 Studier av företag och organisation 

För att få konkreta exempel att analysera och diskutera har två studier genomförts. Enligt 

Jacobsen (2002) används studier då en djupare förståelse av något specifikt eftersträvas. 

Uppsatsförfattarna menar att denna metod kan ge ett bra stöd till undersökningen genom att 

på djupet analysera ett företag samt en välgörenhetsorganisation, då dessa ligger till grund för 

besvarandet av uppsatsens syfte. Studierna finns i syfte att applicera den teori och den 

kvantitativa empiri som uppkommer genom studierna (Lundahl och Skärvad 1992). Således 
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används dessa för att dra lärdom och kunskap av deras varumärkessamarbeten. Backman 

(1998) anger att studier exemplifierar problem från den verkliga kontexten och syftet med 

användningen kan vara att både undersöka, ge en förklaring samt vara en beskrivande studie. I 

denna uppsats kommer två olika fall att studeras, ett företag samt en välgörenhetsorganisation. 

Studierna i detta fall kommer att anses vara explorativa, då dessa har en undersökande och 

förklarande avsikt (Backman 1998). Studierna fokuserar på samarbetet mellan företag och 

välgörenhetsorganisation. Författarna vill dock belysa det faktum att de valda studierna inte 

har något samarbete med varandra, något som var ett avsiktligt val från författarnas sida. Det 

som däremot utgjorde valet av studie var strävan efter generell och bredare bild av samarbete 

företag och välgörenhetsorganisationer emellan. Det valda företaget blev ICA och den valda 

välgörenhetsorganisationen blev Världens Barn, en gren av Radiohjälpen. Studierna förankras 

i problemformuleringen utifrån att företaget, ICA, har ett samarbete med 

välgörenhetsorganisationer, bland annat Världsnaturfonden, Röda Korset och World 

Childhood Foundation. Världens Barn har ett årligt samarbete med SVT. Båda samarbetena 

innehåller således välkända och välinarbetade, generella varumärken, vilket är anledningen 

till att författarna valt att inbringa just dessa i studien. Vidare har ICA och Världens Barn 

valts, då de är två företag/organisationer vilka nästan alla svenskar kommer i kontakt med. De 

flesta svenskar besöker ICA någon gång och då Världens Barn samarbetar med SVT som 

majoriteten av svenskarna har tillgång till, leder detta till en mycket stor igenkänningsfaktor.  

2.3.2 Expert- och studieintervjuer 

Den öppna individuella intervjun karaktäriseras av att författarna till studien och den som 

intervjuas samtalar i en vanlig dialog (Jacobsen 2002). Detta för att intresse finns för vad den 

enskilda individen har att bidra med, samt för hur individerna tolkar och lägger mening i det 

fenomen som studeras.  

 

På grund av geografiska omständigheter har endast en av dessa intervjuer genomförts ansikte 

mot ansikte, medan de övriga tre bestod av telefonintervjuer. Fördelen med en personlig 

intervju, som utförs ansikte mot ansikte, är att författarna samtidigt ges möjlighet att göra en 

observation och på så sätt känna av huruvida den intervjuade är bekväm i frågor som ställs. På 

så sätt kan ett visst förtroende byggas upp, vilket leder till en mer lättsam diskussion. 

Telefonintervjuerna har stora fördelar då de är mer kostnadseffektiva, samt att personen som 

intervjuas känner sig trygg och säker i sin omgivning, vilket leder till att denne inte påverkas 
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av kontexteffekten och intervjuareeffekten. Intervjueffekten innebär att personen ifråga 

automatiskt anpassar sina svar efter vilka förväntningar de tror att den som intervjuar har 

(Bryman och Bell 2005). Kontexteffekten kan uppkomma vid ansikte mot ansikte intervjuer 

och fungerar på så sätt att miljön runt omkring kan påverka den intervjuade. (Jacobsen 2002) 

För att skapa en trevlig stämning samt nå all information, var alla tre författarna närvarande 

under samtliga intervjuer där de innehade olika roller. En fungerade som intervjuare, en som 

djupantecknade och den tredje var stödantecknare. Endast en ställde frågorna, ett val som 

gjordes för att få den intervjuade att känna sig bekväm, men också för att den som höll i 

intervjun inte skulle inta en lyssnarställning. Samma uppdelning gällde även för 

telefonintervjuerna. (Jacobsen 2002) Vilken av uppsatsförfattarna som innehade vilken roll, 

skiftade. Detta kan medföra nackdelar, såsom att intervjuerna kan bli mer likartade när en och 

samma person intervjuar och för anteckningar etcetera. Dock menar uppsatsförfattarna att 

fördelarna övervägde, då en större sammanhållning och förståelse för arbetet inom gruppen 

skapades, genom att turas om. Att tillägga är också att under intervjuernas gång, var alla 

uppmärksamma och inflikade ifall något ansågs förbisett. Därmed menar uppsatsförfattarna 

att intervjuerna uppnådde lika god effekt, som om en person hade skött samma roll under alla 

intervjuerna. 

 

Alla intervjuer var semistrukturerade. Således fanns en intervjuguide med tema, vilken 

innehöll en relativt fast ordningsföljd på frågorna, men med öppna svar. Semistrukturerade 

intervjuer möjliggör även för följdfrågor, vilka inte i förväg är planerade av författarna. Detta 

för att få ut så mycket information som möjligt av intervjupersonerna. En intervjuhandling, 

vilken rör temat, skickades till de intervjuade inför varje möte. Detta för att de skulle känna 

sig trygga i frågorna samt få möjlighet att kommentera och ställa frågor innan själva intervjun. 

(Jacobsen 2002) 

 

Avsikten med intervjuerna var att få olika perspektiv och expertkunskap utifrån 

problemformuleringen. Vid skapandet av intervjufrågor utgick författarna sålunda från 

problemformuleringen och det inledande kapitlet. De fyra olika intervjuerna kom således att 

skilja sig åt, eftersom respondenterna har olika erfarenheter och inriktning i sina arbetsliv. 

Den grundläggande tesen, samarbete mellan företag och välgörenhetsorganisation, sågs dock 

som en genomsyrande faktor i samtliga intervjuer. Inledningsvis ställdes öppna frågor, så att 

den intervjuade därefter kunde tala fritt om ämnet. Önskan var att detta skulle leda till nya 

infallsvinklar och nya tankar om problemen i fråga. Vidare kan denna inledning på intervjun 
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bidra till att intervjupersonen känner sig avslappnad då han eller hon samtalar om något 

bekant, vilket sedermera kan leda till att intervjun fortlöpor smidigare. Förhoppningen var att 

intervjuerna, tillsammans med enkäterna, skulle ge den information som behövdes att för att 

analysera problemställningen utifrån teori och empiri.  

2.3.3 Generation Y-intervjuer  

Då Generation Y är en relevant faktor i både problemformulering och fortsatt diskussion, har 

nio djupintervjuer genomförts för att ge kompletterande material till enkäten. Detta gjordes 

eftersom författarna har ambitionen att nå djupare känslor och ett kraftigare resonemang än 

vad som kan uppnås via enkäten. Intervjuerna visar en relativt god bild av dagens Generation 

Y-ungdom, då författarna har strävat efter att nå olika åldersgrupper och bakgrund. Kritik kan 

dock ges till det stora antalet vilka studerar samt deras bostadsort, då detta ej ger en 

rättvisande bild av hela svenska Generation Y-segmentet. Uppsatsförfattarna genomförde nio 

intervjuer med Generation Y, varav fem var med män och fyra med kvinnor. Strävan efter 

jämn könsfördelning var medveten, då uppsatsen gynnas av ett så täckande perspektiv som 

möjligt. 

 

Intervjuerna med Generation Y har alla skett enligt ansikte mot ansikte principen med 

förhoppningen att kunna observera den intervjuade och ställa naturliga följdfrågor. På grund 

av tidsbrist har dessa intervjuer genomförts endast av en av författarna, det vill säga varje 

uppsatsförfattare utförde tre intervjuer var. Intervjuerna tog cirka 30 minuter och innehöll tre 

teman vilka alla kan hänföras till uppsatsens problemdiskussion, donation och samhörighet, 

marknadsföring och påverkan samt co-branding och CM. Dessa tre teman låg också till grund 

vid enkätutformningen, vilket leder till att paralleller mellan dessa båda studier skall kunna 

dras.  

 

Under temat marknadsföring och påverkan visades fyra olika reklamkampanjer, vilka har 

florerat runt i media de senaste månaderna. Valet av dessa fyra skilda kampanjer kan härledas 

till önskan att resonera kring olika typer av budskap, för att kunna bidra till att svara på 

uppsatsens problemställning. Den första som visades var klädkedjan MQ: s julreklam, vilken 

utgår ifrån sången ”Give a little bit” och sjungs av cirka 10 olika svenska kändisar. Denna 

reklam är ett samarbete med Röda Korset. Reklamkampanj nummer två var Pampers 
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samarbete med Unicef, som valdes eftersom Pampers skänker ett vaccin för varje köp av ett 

paket blöjor. Reklamen innehåller småbarn världen över med lyckliga föräldrar och i 

bakgrunden framförs sången ”Happy Birthday”. Den tredje är TV4: s reklam för deras egen 

gala för Världens flickor, som visades i mitten av december 2008. I denna reklam får den 

intervjuade se hur en flicka berättar om när hon som fyraåring blev könsstympad, en kvinna i 

burka och sedan vilka samarbetspersoner TV4 har haft, exempelvis Josh Groban, Rami 

Shaban och Isabella Löwengrip (även känd som bloggerskan Blondin-Bella). Slutligen 

visades en reklam med en något annan inriktning, nämligen miljöfrågan. Reklamen är skapad 

av Vattenfall, vilka uppmanar folket att se över sin energiförbrukning för att rädda världens 

isbjörnar.  

2.4 Val av respondenter 

De valda respondenterna har valts utifrån deras gedigna kompetens och kunskap inom 

ämnesområdet. Detta efter rekommendation av andra sakkunniga samt efter studier och 

diskussion författarna emellan gällande vilka kvalifikationer dessa bör besitta, i koppling till 

uppsatsens problemformulering och syfte. Våra respondenter blev följande: 

Studieintervjuer 

Peter Hjukström – projektledare Världens Barn  

Peter Hjukström har ett mångårigt engagemang inom ideella organisationer. Han delade med 

sig av värdefull information och succéfaktorer angående hur Världens Barn arbetar med 

marknadsföring. Vidare redogjorde Peter för sina insikter om Generation Y kontra 

välgörenhet. Telefonintervjun med Peter ägde rum onsdagen den 3:e december 2008, klockan 

10:00. 

 

Peter Wigstein – sponsor och eventansvarig ICA 

Peter Wigstein arbetar som sponsor och eventansvarig på ICA och är ytterst ansvarig för 

julkampanjen mellan ICA och World Childhood Foundation. Han delade med sig av 

information kring samarbetet mellan ICA och Childhood samt hur de lyckas i sin användning 
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av nya marknadsföringskanaler. Telefonintervjun med Peter Wigstein genomfördes torsdagen 

den 11:e december 2008, klockan 09:00. 

Expertintervjuer 

Alf Nilsson - Professor emeritus i klinisk psykologi och terapeut.  

Alf Nilsson har genom sin gedigna erfarenhet inom psykologi bidragit med grundläggande 

kunskap om hur medfödda affektioner påverkar människans vardagsliv. Han bidrog med 

djupgående information om hur skulden, från skammen, kan yttra sig i relation till 

välgörenhetsorganisationers samarbete med företag. Personlig intervjun med Alf Nilsson 

genomfördes på caféet Coffee by George, Lund, torsdagen den 4:e december 2008, klockan 

10:00. 

 

Sofia Ulver-Sneistrup - PhD in Consumer Culture Research and International Marketing 

Sofia Ulver-Sneistrup doktorerar inom globalisering av varumärken och konsumentkultur på 

Ekonomihögskolan, Lunds Universitet och har varit bidragande genom sitt föredrag om 

företags sociala ansvar ur ett generellt perspektiv. Telefonintervjun med Sofia Ulver-Sneistrup 

genomfördes onsdagen den 10: e december, klockan 16:30. 

Generation Y- intervjuer 

Amanda – 18 år 

Gymnasiestudent som bor hemma hos sina föräldrar i nordvästra Skåne. Spelar golf på 

elitnivå och spenderar mesta tiden på golfbanan eller tillsammans med familjen och vänner.  

 

Karl – 23 år  

Civilingenjörsstudent på Lunds Tekniska Högskola. Mycket tid går till studier och 

skolengagemang, annars är familj och vänner prioriterade. Sambo i en bostadsrätt i centrala 

Lund. 
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Jonathan – 23 år 

Studerar finansiering och strategi vid Lunds Universitet. Har ett stort fotbollsintresse och har 

spelat hockey under flertalet år. Bor på en av Lunds Nations korridorer. Engagerad inom 

Lunds Nation. 

 

Jasmin – 24 år  

Studerar en treårig service- och ekonomiutbildning på Campus Helsingborg, Lunds 

Universitet. Hon bor tillsammans med sin sambo i centrala Lund i en bostadsrätt och fritiden 

ägnar hon åt sin häst och vänner.  

 

Lotta – 24 år  

Läser ekonomprogrammet vid Lunds Universitet. Hon delar en hyresrätt, en studentlägenhet, 

tillsammans med en kompis. Civilstånd är singel. Spenderar mycket tid åt sitt extra jobb på 

ICA och på att gå på klubbar.  

 

Bojan – 25 år 

Studerar ekonomi på Faculty of Business Studies i Serbien, arbetar periodvis i Bethany 

Beach, USA, inom bygg- och restaurangbranschen. Arbetar även periodvis som skidinstruktör 
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2.4.1 Enkäter 

I strävan efter att nå ett omfattande antal respondenter samt undvika intervjuareffekt, ansågs 

enkätundersökning vara en lämplig metod. Intervjuareffekten är ett problem vilket uppstår då 

personen ifråga automatiskt anpassar sina svar efter vilka förväntningar de tror att den som 

intervjuar har (Bryman och Bell 2005). Syftet med undersökningen var att få en fördjupande 

insikt gällande Generation Y i Sverige och deras donationsintentioner samt om de upplever 

någon påverkan av allianserna. Eftersom den undersökande generationen har vuxit upp i en 

tid med väldigt föränderlig teknologi, har de generellt utvecklat en kritisk syn på media. Detta 

är en intressant aspekt, vilken författarna har tagit vara på vid utformandet av enkäten. Då 

målet var en stor urvalsgrupp, valdes enkäten att skickas ut via Internet. Detta eftersom det är 

ett enkelt sätt att nå många personer. Respondenterna garanterades total anonymitet och allt 

skedde via en hemsida vilket innebar att de kunde göra undersökningen var de än befann sig. 

Enkätens layout bestämdes utefter den grundmall som det Internetbaserade företaget Mamut3 

bistår med. Enkäten är kopplad till Mamuts nätverk och är ett smidigt sätt för både 

uppsatsförfattarna att skapa och distribuera enkäten, likväl som det är enkelt för 

respondenterna att svara. Detta ökar således även svarsfrekvensen. 

  

Enkäten innehöll både fasta frågor (kategoriska, rangordnade och metriska svar) samt öppna 

frågor. De flesta frågorna i detta fall är slutna, vilket är lättare för respondenten att svara på. 

För att ge mer djup och nå tankar som författarna inte har reflekterat över har även vissa 

öppna frågor använts, även om dessa bör användas med restrektion i kvantitativa 

undersökningar (Jacobson 2002). De öppna frågorna användes eftersom författarna önskade 

fånga upp oväntade synpunkter samt få respondenterna att känna att de kan svara på frågan 

hur mycket de har tid till och önskar. Enkäten bestod av 20 frågor och beaktning togs vid att 

undvika ledande och krångliga frågor. För att säkerställa enkätens tillgänglighet gjordes en 

testenkät, vilken skickades ut till fem personer för reflektion och åsikt. Detta med orsak att se 

till att alla frågor tolkades efter författarnas tankar, samt eftersom svaren skulle återspegla 

respondentens egen attityd, utan någon yttre påverkan. Enkäten var tillgänglig för 

respondenterna under vecka 49, år 2008.  

                                                 
3 Mamut grundades 1994 och är en ledande leverantör av administrativa programlösningar samt Internetbaserade tjänster till 
små och medelstora företag i Europa (www.mamut.com/se). 
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2.4.2 Enkäternas utformande och genomförande 

I enkätundersökningar är hög svarsfrekvens en viktig faktor, men det som är av ännu större 

betydelse är att svaren håller hög kvalitet. Detta innebär att det är av stor vikt att respondenten 

verkligen förstått frågan som ställts. För att ge ett bra stöd till studien och uppsatsen som 

helhet är det därför viktigt att frågorna verkligen ger svar på det som avsetts. Vidare var 

merparten av frågorna slutna, vilket innebär att svarsalternativen är förutbestämda och att 

respondenten endast behöver välja ett förslag, då detta kan göra så att enkäten upplevs som 

enklare att svara på vilket sedermera bidrar till att fler respondenter genomför den. (Bryman 

och Bell 2005) 

 

Enkäten bestod av 20 frågor, varav sex stycken var öppna och därav 14 slutna, se vidare under 

Bilaga 5. Endast ett svarsalternativ tilläts vid de slutna frågorna då detta gör enkäten enklare 

att sammanställa och tolka. Kritik mot detta kan finnas i att respondenterna kan vilja ange två 

svarsalternativ då båda stämmer in, dock menar författarna att de positiva fördelarna i 

enkelhet att förstå materialet väger tyngre än denna kritiska aspekt.  

 

Inledningsvis i enkäten fanns en presentation av författarna, tillsammans med en kort 

introduktion där information gavs om uppsatsen samt där total anonymitet utlovades. De 

slutna frågorna bestod främst i balanserade svarsalternativ, där rangordningen utgick från 

mittpåståendet och sedan hade lika stor avvikelse på båda sidor, det vill säga två stycken 

påståenden åt vartdera hållet (Jacobsen 2002). Detta medförde att det mestadels var fem 

påståenden att välja mellan., alternativt tre. Påståendena var horisontellt uppbyggda, med det 

mest negativa påståendet överst av alternativen och det mest positiva påståendet underst av 

alternativen. Denna konsekventa utformning valdes för att inte förvirra respondenterna och 

därmed säkerställa deras svar. Vid frågor med svarsalternativ vilka författarna ansåg kunde 

tolkas som tvetydiga om vad som är mest negativt, var det uppsatsförfattarnas egna åsikter, 

tillsammans med en diskussion med testpersonerna av enkäten, som avgjorde ordningen på 

svarsalternativen. Dock fortfarande med strävan efter en skala som sträcker sig från negativt 

till positivt.  

 

En jämn och god spridning mellan både kön och ålder eftersträvas vid enkätens utskick. 

Samtliga respondenter har någon koppling till de tre författarna vilket leder till att spridningen 

upplevs bli god eftersom författarna har olika bakgrund, intresse och ålder. I det utskickade e-
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mailet fanns en länk vilken, när mottagaren tryckte på den, ledde till sidan där enkäten fanns. 

För att säkerställa Generation Y samt få en bild av andelen män och kvinnor, behandlade 

fråga 1 och 2 respondentens kön och ålder, oundvikliga för att trygga enkätens reliabilitet och 

validitet.  

 

Den andra delen av enkäten, fråga 3 till 7, hade sin grund i respondentens 

donationsintentioner. Genom fråga 3 och 4 fås en övergripande bild av hur donationsfaktumet 

ser ut idag samt varför respondenterna valde att donera till vissa specifika organisationer. 

Förlängningen av dessa frågor blev att respondenten i fråga 5 och 6 bortser från ekonomiska 

faktorer och vad som har varit och gjorts, utan istället fokuserar på den ”goda viljan” i 

dagsläget. Här skulle respondenten således välja en organisation, vilken de tyckte var värd en 

donation. De tio företagen i fråga 5, är de organisationer vilka under 2007 samlat in mest 

pengar i Sverige. Dessa välgörenhetsorganisationer blev följaktligen ett naturligt val för 

uppsatsförfattarna att ha som svarsalternativ, då de bland annat känns aktuella samt 

igenkännbara för respondenterna. Detta är dock inte något som framgår för respondenterna, 

för att de inte ska färgas i sitt svar av insamlingsstatistiken. Fråga 6 var en öppen följdfråga. 

Ur denna hoppas uppsatsförfattarna kunna analysera varför respondenterna väljer att agera 

som de har angivit i fråga 5. Fråga 7 byggde på det personliga engagemang respondenten har i 

förhållande till avgörande faktorer, det vill säga vad som är avgörande för respondenten vid 

donation.  Vidare var det av intresse att se hur stor andel av Generation Y som idag donerar 

pengar till välgörenhet.  

 

Den tredje delen utgjordes av fråga 8 till 14 och utgick från aktuell marknadsföring. Fråga 8, 

9 och 10 berörde samspelet mellan marknadsföring och viljan av att donera. Exempelvis hur 

respondenten upplever alliansernas samarbetsreklamer idag och om huruvida 

påverkansfaktorer som manipulation och samvete kan spela in. Fråga 11 såg till ett 

framtidperspektiv och ifrågasatte målgruppens förändrade donationsvanor under ett längre 

perspektiv, något som respondenterna kunde utveckla i nästkommande fråga. Fråga 13 och 14 

behandlade de nya kommunikationskanaler vilka välgörenhetsorganisationer kan tänkas 

använda sig av idag, samt hur respondenterna har lyckats att identifiera dessa.  I de två sista 

frågorna lades stor vikt vid det arbete som finns idag hos allianserna och samtidigt så hade 

författarna ambitionen att kunna utröna vilka nya kanaler som fungerar mest effektivt.  
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Fråga 15 till 20 behandlade fjärde och sista delen på enkäten. Här diskuterades co-branding 

och allianser företag och välgörenhetsorganisationer emellan. De 10 valda företagen i fråga 15 

var ett urval av de företag vilka författarna stött på under deras researchperiod. Dessa företag 

valdes då de representerar olika branscher, samtidigt som alla arbetar aktivt arbetar med CSR. 

Fråga 16 behandlade motiven bakom samarbetena och respondenterna fick välja mellan fem 

olika alternativ. Denna fråga ställdes för att kunna diskutera trovärdigheten bakom 

samarbetena samt om de är på lika villkor. Fråga 17 och 18 skulle tala om huruvida 

konsumentens köpintentioner påverkas av samarbetena. Även om respondenterna kan vara 

negativa till samarbetsallianser, så kan de ändå påverkas till konsumtion vilket medför både 

positiva och negativa aspekter. Den sista frågan, nummer 20, fortsatte i samma spår. Målet 

här var att bidra med underlag för att utröna om respondenterna ser köp av samarbetsprodukt 

som endast en donation, endast som ett köp eller som en kombination av de båda.  

2.4.1 Bortfall 

Ett stort problem i urvalsundersökningar är bortfall av enheter (Jacobsen 2002). Det är väldigt 

sällan en undersökning ger hundraprocentig svarsfrekvens, utan ofta uppstår mindre eller 

större bortfall. Bryman och Bell (2000) menar att bortfall alltid skapar problem, då 

sannolikheten är hög att de som valt att inte besvara enkäten skiljer sig avsevärt från dem som 

svarat. Detta skapar en ojämn svarsfördelning och därmed inte ett korrekt resultat som 

presenterar den valda respondentgruppen. Enligt Punch (2003) kan resultatet bli skevt om 

svarsfrekvensen landar på 30-40 procent eller lägre och han menar att representativiteten hos 

dem som besvarat enkäten i sådant fall bör ifrågasättas. Vidare anser Punch att högsta möjliga 

svarsfrekvens bör eftersträvas, samt att målet bör vara att komma upp i minst 60 procent 

svarande. För att få lägsta möjliga bortfall, bör utformaren enligt Punch (2003) väl och 

grundligt förbereda enkäten innan den skickas ut till respondenterna. Uppsatsförfattarna 

skickade ut 500 enkäter, som alla var tänkta att nå Generation Y. Det visade sig dock att ett av 

respondentsvaren kom från en person som var 32 år gammal och därmed inte kan innefattas i 

Generation Y-gruppen. Författarna valde av den orsaken att ta bort den berörda respondentens 

enkätsvar från undersökningen. Vidare kunde ett bortfall på 265 respondentsvar urskiljas, 

något som väl överensstämmer med författarnas uppskattningar. Bedömningen av ett bortfall 

på cirka 50 procent var en bidragande orsak till valet att göra ett utskick till en så stor andel 

representanter av Generation Y. Uppsatsförfattarna gjorde valet att sända ut enkäterna via 
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Internet, trots att de var medvetna om det stora bortfall ett sådant beslut kunde medföra. 

Alternativt hade uppsatsförfattarna kunnat genomföra en enkätundersökning, där de 

personligen delade ut enkäterna till respondenterna. Det tillvägagångssättet hade kunnat 

resultera i en högre svarsfrekvens. Däremot menar uppsatsförfattarna att, ramen för att 

personligen hitta och dela ut 235 enkätundersökningar, som personer tillhörande Generation 

Y vill svara på, hade varit betydligt mer tidskrävande och förmodligen resulterat i ett ännu 

lägre antal svarande. Författarna menar att bortfallet på drygt 50 procent, kan ha haft sin 

grund i flera olika faktorer, såsom exempelvis felaktiga eller icke uppdaterade e-mailadresser, 

att folk inte läser sina mail regelbundet eller helt enkelt inte har tid eller ork att svara, att den 

utsända enkäten hamnar i skräpposten etcetera. Dock ansåg uppsatsförfattarna att detta var en 

risk de var beredda att ta, då det är ett väldigt smidigt och framförallt snabbt sätt att samla in 

nödvändig empiri på. 

2.5 Källkritik och medvetenhet om materialet 

Valet av studier och ämne avslöjar visst interesse från författarnas sida och under arbetets 

gång har ett djupare personligt engagemang uppstått. Även om författarna strävat efter att 

granska och analysera ur ett kritiskt perspektiv, finns alltid en överhängande möjlighet att 

författarnas personliga tolkningar uppkommer. Medvetenhet om detta finns och det är att 

anses som riskabelt då författarna tar sig an en forskande ställning, men ambitionen är att 

studien visar på en objektiv och kritisk granskining. Vidare är också ambitionen att där 

resonemang presenteras, klargöra att dessa handlar om tolkningar och inte konstateranden, då 

uppsatsens underlag inte kan ligga till grund för några sådana. 

 

Studieintervjuerna utfördes båda med personer vilka aktivt arbetar med verksamheten och 

som lägger stor vikt vid att en positiv bild av företaget skall förmedlas. Trots detta anses deras 

trovärdighet vara mycket hög då det ligger i deras intresse att deras 

företag/välgörenhetsorganisation lyfts fram som positivt, samt att falsk och missvisande 

information inte uppkommer. Djupintervjuerna kan anses ha stor trovärdighetsgrad då dessa 

inte har något direkt samband med vare sig företag eller frågeställning och inte heller kan 

komma att gagna respondenternas personliga eller företagsinriktade ställning. Syftet har varit 
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att få en mer djuplodad aspekt, med vilken målet har varit att skapa en större förståelse för 

fenomenet med affektioner relaterade till skam och skuld samt varumärkesstrategier.  

 

De sekundära källorna har alla en lägre trovärdighet, men har i största möjliga mån genomgått 

en kritisk granskning vilket lett till att det använda materialet har en relativt stor 

tillförlighetsgrad. Granskningen har genomförts genom att författarna antagit kritisk ställning 

gentemot materialet och därefter diskuterat dess tillförlitlighet samt kontrollerat validiteten 

mot andra källor. Sekundära källor som det lagts stor vikt vid, har varit företagens och 

organisationernas interna material från hemsidor samt vetenskapliga artiklar från 

ekonomirelaterade tidskrifter. Majoriteten av artiklarna som använts i studien är hämtade från 

Lunds Universitets elektroniska bibliotek, ELIN, något som författarna anser ger hög 

trovärdighet. Detta antagande grundas på det faktum att de befintliga artiklarna på ELIN, 

redan genomgått en granskning, ett kriterium för att de överhuvudtaget skall få finnas 

tillgängliga på denna plats.  
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3 Teori 

 

Teorierna vilka presenteras i detta kapitel är utvalda utifrån genomgång av litteratur, artiklar 

samt uppsatser. De redogjorda teorierna är de vilka väntas medverka till insikt, framställning 

samt kännedom om det problem uppsatsen ämnar besvara. Vidare skall teorierna även bidra 

med att urskilja väsentliga frågor till den empiriska undersökningen. Teorierna och dess 

bakgrund är inte alltid redovisade i sin helhet, då uppsatsens storlek gör att de återgivna 

partierna kan ha begränsats till det uppsatsförfattarna anser relevant för problemställningen. 

 

3.1 Teoretisk referensram 

För att besvara uppsatsen problemställning kommer olika teorier att presenteras. I huvudsak 

kommer utgångspunkt att ligga i de parametrar vilka finns i problemställningen, CM och 

Generation Y. Men för att få ett djup och en större förståelse kommer teorier om etik, CSR 

och co-branding också att behandlas. Teori om CSR är ofrånkomlig för kännedom om hur 

CM och co-branding kan influera konsumenter, i detta fall Generation Y och hur dessa kan 

fungera som konkurrensfördel. Vidare bidrar dessa teorier till sammanställning av analysen 

och de kommer att bistå uppsatsen vid utformandet av frågor till den empiriska studien.  

 

För att skapa ett sammanhang av ovan presenterade teorier, vill författarna genom en modell, 

visas nedan, urskilja hur de olika teorierna samverkar och integrerar med varandra i denna 

uppsats. Den första, vänstra figuren, beskriver teorier om etik och co-branding. Etik återfinns 

som ett övergripande tankesätt, som genomsyras av co-branding teorin. Modellens pil leder 

genom CSR-teorier sedermera vidare till teorier om CM, som rektangeln representerar. 

Uppsatsen ämnar besvara hur konsumentgrupper responderar på CM-aktiviteter. Därav 

motsvarar den sökande pilen de aktioner vilka krävs för att företag genom CM-aktiviteter 
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skall nå fram till Generation Y. Marknadsföringsstrategin, pilen, skall därefter tränga igenom 

ett filter som Generation Y kan antas ha, på grund av det som präglat deras uppväxt, bland 

annat informationssamhället. Den mörka rutan i modellen blir följaktligen en metafor för 

segmentets filter. Avslutningsvis presenteras teori om Generation Y, då det är den parameter 

som uppsatsen utgår ifrån. Vidare ligger modellen också till grund för analys och diskussion 

av det empiriska materialet. Således är denna modell viktig för ökad förståelse av uppsatsens 

helhet.  

 
Modell 2- tillämpning av teori. 

3.2 Etik 

Nationalencyklopedin menar att termen etik har sitt ursprung i sedliga, karaktäristiska och 

moraliska grunder. Etik och etiskt tänkande innebär en sammansättning av moraliska 

föreställningar och fenomen, vilka går långt tillbaka inom de teologiska och filosofiska 

traditionerna. Etik skiljer sig från moral, då det senare syftar till människors verkliga agerande 

och därför inte alltid överrensstämmer med deras värderingar. (www.ne.se) Således tolkas 

etik utifrån premissen: ”Etik – teori om moral” (Brytting 2005:29). Människors moral speglas 

följaktligen av hur de rent fysiskt väljer att handla, medan etik behandlar det teoretiska 

begrundandet över moralen samt dess ursprung. (www.ne.se)  

 

Etiskt 
tänkande 

 
Företag 

 

 
Välgörenhet
sorganisatio

 
CM Generation 
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Det finns ett flertal olika etiska principer beskriva i litteraturen. Trots att dessa bygger på en 

rad skilda resonemang, har de en gemensam nämnare. Samtliga försöker på olika sätt att 

besvara frågan om vad som är bäst för oss alla. Grunden i konsekvensetik är att handla på 

sådant sätt att konsekvenserna blir maximering av önskade värden. Utilitarismen kan 

framställas som strävan efter att maximera den totala nyttan av handlingar för alla inblandade 

parter. Vidare bygger den på att en skillnad görs mellan vad som är rätt och fel. Detta betyder 

att en handling som inte är fel, således är rätt. (Brytting 2005)  

 

Många företag väljer idag att samarbeta med välgörenhet, detta redogör Ulver-Sneistrup 

(2008-12-10) för och det konstateras även i samband med Hallvarsson & Halvarssons 

undersökning vilken diskuteras i det inledande kapitlet. Ett annat överrensstämmande 

resonemang står även Axelsson (2007) för, som återger att cirka 90 procent av storföretagen 

har fokus på etiskt handlande. Dessutom återfinns de ansvariga för dessa frågor hos 

koncernchef alternativt VD, vilket uppsatsförfattarna menar kan indikera för hur viktiga 

företag anser etiska frågor vara. Axelsson (2007) skriver vidare, att av det etiska arbetet är 

över 80 procent av företagen inriktade på miljörelaterade frågor, medan 30 procent av 

företagen är engagerade i välgörenhet i Sverige. Brytting (2005) diskuterar etiskt tänkande 

kontra ekonomisk lönsamhet ur ett företagsperspektiv och menar att förutsättningen för detta 

arbete återfinns i balansen dem emellan. Axelsson (2007) redogör också för att företag tycker 

att det finns ekonomiska fördelar att vinna genom ett utökat socialt ansvar. 

 

Wheaton (2008) redogör för tesen att marknadsföring kan vara ett sätt för företag att redogöra 

för sina samvetstaganden gentemot konsumenter. Genom marknadsföring visar företagen hur 

de vill att konsumenter skall uppfatta dem och deras agerande och dessutom kan de redogöra 

för sina ståndpunkter. Uppsatsförfattarna tolkar att föregående typ av marknadsföring, är 

detsamma som CM. Vidare tolkar uppsatsförfattarna Wheaton som att om ett företag kan 

kommunicera sitt etiska ställningstagande och moraliska arbete via marknadsföring, så leder 

detta till positiva reaktioner från konsumenterna. Detta kan sedermera medföra ökade 

marknadsandelar (Wheaton 2008).  

 

Samverkan och samarbete med målsättning ”en god sak”, kan leda till nya möjligheter och 

Pinnell (2008) understryker teorin om att meningen med marknadsföring är att belysa på vilka 

värdefulla sätt ett företags produkt eller tjänst skiljer sig från dess konkurrenter. Han menar att 

ett ypperligt sätt att göra denna särskiljning och därmed skapa mervärde, är ett samarbete 
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företag och välgörenhet emellan, co-branding eller CM-kampanj. Detta bör göras genom ett 

strategiskt upplägg, vilket gynnar både företag och välgörenhetsorganisation. 

Uppsatsförfattarna förstår Pinell som att fördelen välgörenhetsorganisationen får utifrån detta 

är ökade donationer, medan företag kommer att uppfattas som bidragande till ett bättre 

samhälle.  

 

En annan synpunkt än de ovan presenterade, står Neffs (2008) för. Han menar att de företag 

vilka har störst och flest samarbeten med välgörenhetsorganisationer, ofta är de som har mest 

”behov” av det. Detta då de företagen exploaterar och missburkar vår värld på ett eller annat 

sätt. Thomas (2008) instämmer och menar vidare att konsumenter kan vara misstänksamt 

inställda till företagskampanjer vilka arbetar för en god sak, speciellt då detta under senare tid 

blivit vanligt förekommande bland företag. För att undvika misstro hos konsumenter är det av 

stor betydelse att företaget kan förmedla att satsningen är genuin och långvarig. Företags 

marknadsföring behöver vara informativ, så att konsumenten förstår fördelarna med att köpa 

en produkt av samarbetsarbetet med välgörenhet.   

 

Vilka av de presenterade tankarna som anses rimliga, de som förespråkar att samverkan 

företag och välgörenhet emellan får en positiv effekt, eller de vilka menar att allianser 

uppfattas med skepticism, är vid detta skede inget som kan tas ställning till. Dock kan påpekas 

att de som förespråkar samverkan inte enbart utgörs av teser. Således kan mer tyngd vägas in i 

förespråkarnas resonemang. Möjligheten finns att båda sidornas ställningstaganden är 

korrekta, men under varierande premisser. En möjlig sådan skulle kunna vara hur 

konsumenter uppfattar samarbetet, vilket överrensstämmer med tidigare presenterad 

forskning.  Skälet att inte en, utan båda teoretiska utgångspunkter lyfts fram, är att uppsatsen 

och dess resultat berikas genom diskussion. Sedermera bidrar detta till att resultat kan ställas 

emot varandra, för att vidare analysera och debattera mot den empiriska undersökningen. 

3.3 Corporate Social Responsibility 

Ulver-Sneistrup (2008-12-10) berättar att det i slutet av 90-talet uppkom starka opinioner mot 

företags ansvarslöshet. Begreppet oansvarighet i det stora konsumtionssamhället 

populariserades genom författaren Naomi Klein. Kotler och Lee (2005) beskriver CSR som 
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ett frivilligt engagemang från företags sida. Maignon et al (1999) tar det ett steg längre och 

redogör för att CSR inkluderar aktiviteter som återspeglar samhällets vilja att se företag bli 

aktivt involverade, för att åstadkomma en positiv utveckling av samhället. Ulver-Sneistrup 

kan tolkas överensstämma med detta. Hon menar att företag idag har fått rikta sig efter 

nationalekonomiska utbuds- och efterfrågekurvor, där marknaden sägs vilja ha ett 

ansvarstagande företag. Vidare bygger CSR på etiska värderingar om människor och 

samhälle, vilket gäller såväl interna som externa intressenter. Följaktligen är CSR ett frivilligt 

ansvar, som sträcker sig längre än vad lagen kräver och som tas i relation till företagets 

intressenter (Löhman och Steinholtz 2003). Uppsatsförfattarna gör tolkningen att CSR går ut 

på att företags etiska ansvar även skall avspegla sig i deras handlingar, det vill säga i moralen.  

 

Löhman och Steinholtz (2003) skriver att valet att ta frivilligt ansvar kan medföra beröm, men 

också kritik och krav på att förklara anledningen till varför de väljer specifika CSR-

incitament. Att konsumenter är skeptiska till CSR, är även något som tidigare presenterats i 

uppsatsen. Ulver-Sneistrup redogör för att det även inom teorin finns olika inställningar till 

CSR. Dessa utgår från parametrarna om CSR borde finnas eller inte, samt om det borde 

komma från företag eller stat. 

 

 

 
Modell 3. Ställningar till Corporate Social Responsibility. (Ulver-Sneistrup 2007) 

 

Michael Porter är en av dem som ser fördelar med CSR. Han menar att företag måste ta sitt 

ansvar för alla medborgare både lokalt och globalt. Samhället skall ses som ett kretslopp där 
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alla är beroende av varandra och där gott måste ges för att fås tillbaka. Theo Lewitt menar att 

företag inte skall ägna sig åt CSR utan endast fokusera på aktieägarmaximering. Dock tror 

Ulver-Sneistrup att Lewitt idag kan ha ändrat sig när han inser att det faktiskt är en 

konkurrensfördel. Muhammad Yunus är för CSR samarbete, då CSR hjälper till att skapa 

företag som inte drivs av vinstmaximering. Naomi Klein är i stället emot CSR. Detta då Klein 

menar att om företag skall marknadsföra sig på detta sätt, behövs reflektion göras över 

företags intentioner, då det blir företag som fastställer den moraliska agendan, istället för stat 

och samhälle. Klein menar att om storföretagens vinstintresse skall vara det som avgör hur 

moralen ser ut, så kommer demokratin att försvinna. Dock tolkar Ulver-Sneistrup utifrån 

Klein att företag skall vara socialt ansvartagande, men inte bedriva en systematiskt CSR med 

policydokument. Detta skulle leda till en girig och icke humanistisk värld. Under dessa 

förutsättningar är det människor i affärsvärlden som sätter riktlinjerna, inte filosofer. För att 

klargöra inför fortsatt läsning väljer uppsatsförfattarna att utgå ifrån Porters ställningstagande. 

Då den överensstämmer med uppsatsens utgångspunkt.  

 

Följaktligen är det inte svårt att förstå att företag kan uppleva det som komplext att både driva 

kommersiell verksamhet och utföra CSR-arbete. Förklaringen bakom denna utveckling kan 

återfinnas i det faktum att ansvar har förflyttats till individuell nivå, från den tidigare 

politiska. När detta sker försvinner allmänhetens naturliga nät genom vilket de kan få utlopp 

för sitt engagemang, vilket medför att företag får ta över rollen som distributionskanal för 

deras intressen (Löhman och Steinholtz 2003). Uppsatsförfattarna tolkar det utifrån om 

konsumenten använder sig av ett företag som har CSR-aktiviteter, kan han/hon således dämpa 

det egna dåliga samvetet. Detta kan också ses som en av de negativa effekterna av CSR, 

utifrån dess motståndare. 

 

Ulver-Sneistrup har vidare valt att dela in företag i nivåer efter deras olika syn på CSR och 

affärsidé. De företag vilka endast har samarbete med välgörenhet som marknadsstrategi, har 

schablonmässiga regler som beskriver hur de skall driva sin verksamhet på ett etiskt sätt. 

Skillnaden mellan denna nivå och nästa, där företag har socialt ansvar som delsyfte, är att den 

första har socialt ansvar som marknadsstrategi och syftet blir filantropisk. Merparten av de 

företag vilka använder sig av CSR-arbete återfinns inom denna lägre nivå. Den andra nivån 

har etiskt ansvar som en del i företagets syfte tillsammans med det vinstdrivande målet. 

Exempel på företag som återfinns här är Body Shop. På den övre nivån finns de företag vilka 

som huvudsyfte har socialt ansvar. Således finns det inte något vinstintresse. Ulver-Sneistrup 



 
 

31 

menar dock att det troligtvis finns filantroper också på denna nivå, men menar att det trots 

detta borde finnas ett genuint intresse. Detta resonemang är även något som uppsatsförfattarna 

delar, då det verkar orimligt att tro att det inte finns något genuint intresse, eftersom det 

föreligger mycket jobb att driva icke-vinstdrivande företag och organisationer. Om det 

däremot finns tankar bakom, eller hur dessa människor ser sitt arbete ur ett 

marknadsstrategiskt perspektiv, är för uppsatsförfattarna inte rimligt att uttala sig om. 

 

 
Modell 4. Olika nivåer och syn på CSR och affärsidé. (Ulver-Sneistrup 2007) 

 

I och med att det blir allt vanligare med CSR-samarbete, anser Ulver-Sneistrup att 

konsumenter bör reflektera över hur företag kopplar ihop sig med välgörenhetsorganisationer. 

Hon menar att det är mer affärsstrategiskt att företag samarbetar med en välgörenhetssak som 

ligger nära det företaget producerar. Sättet samarbetena tar uttryck på bör genomföras på ett 

kreativt, relevant och roligt sätt. Detta för att stå ut från mängden. Även det här resonemanget 

ter sig för uppsatsförfattarna rimligt, då konsumenter borde ha enklare att relatera till en 

välgörenhetsfråga vilken ligger nära företagets produkt. 

3.4 Co-branding 

Att inleda en varumärkesallians kan vara ett strategiskt val för att skapa konkurrensfördelar 

och överta marknadsandelar. Det kan också hjälpa till att differentiera varumärket i relation 
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till konkurrenterna. Varumärkesallianser kan definieras som en sammanslutning av 

varumärken, logotyper eller annan information vilken utvecklar tillgångar till de deltagande 

företagens varumärke i olika kampanjer. (Gammoh et al 2006) Uggla (2002) hävdar att co-

branding är ett alternativ till varumärkesutvidgning och menar att co-branding är ett 

samarbete där två eller flera välkända varumärken väljer att arbeta under ett gemensamt 

varumärke, där båda företag exponeras till lika del. Enligt Kippenbergers (2000) teori bör 

också samarbetet gälla varumärken vilka konsumenten har god kännedom om. Det skall 

dessutom finnas en god motivering bakom samarbetet och de skall arbeta efter ett 

gemensamt mål. (Kippenberger 2000)  

 

Ovanstående menar uppsatsförfattarna verkar rimligt. Detta då det kan tolkas som 

överrensstämmande med Ulver-Sneistrups (2008-12-10) tankar om CSR, det vill säga att 

samarbetet behöver uppfattas som naturligt. Precis som Uggla menar Chang (2008) att co-

branding är en alternativ väg till varumärkesutvidgning och listar olika motiv att ingå 

samarbeten kring varumärken. Dessa kan till exempel vara möjligheten till nya 

kommunikationskanaler, ökad försäljning och ökade fördelar ut mot konsumenten. 

Produkten kan även ses som mer unik och får en mer övertygande positionering. Det 

strategiska arbetet med co-branding handlar om att driva på köpbeslut hos konsumenten, 

genom att arbetet med två varumärken leder till förändrad positionering och nya 

erbjudanden (Uggla 2002). Trots att Ulver-Sneistrup (2008-12-10) menar att samarbeten 

skall uppfattas som naturliga, så redogjorde Ulver-Sneistrup för en co-branding som hon 

fastnat för trots att samband inte existerade4. Detta tolkar uppsatsförfattarna som att värdet 

av att skapa ökad försäljning är viktigare än att se ett naturligt samband.  

 

Utifrån diskussionen om naturligt samband så har Brouthers et al (1995) presenterat fyra ”c”, 

vilka de anser företagen bör ta hänsyn till när de väljer samarbetspartners. Det första är 

complementary skills. Detta innebär att företaget skall finna en partner som kan bistå dem 

med ny kunskap och fördelar på marknader som de inte redan är verksamma på. Precis som 

Uggla (2006), påpekar också Brouthers et al att det skall vara ömsesidig exponering och båda 

parter skall vinna på samarbetet. En viktig faktor är också parameter nummer två. Den menar 

att de kulturella organisationsskillnaderna måste hanteras och respekteras, så kallade 

                                                 
4 Juiceföretaget Innocent ”co-brandade” sig med ett ålderdomshem som stickade hattar till flaskor. 
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coopertaive cultures. Exempel på kulturella skillnader är ursprungsland och storlek på 

organisationen. Compatible goals, tredje aspekten, fokuserar på de strategiska mål vilka 

samarbete medför. Kippenbergs faktor att målen skall vara likvärdiga leder på detta plan till 

att parterna noggrant bör undersöka hur deras strategier ser ut och hur deras mål skiljer sig åt. 

Den fjärde nivån, commensurate level of risk, ser till risken i samarbetet. (Brouthers et al 

1995) Denna teori påvisar således att det inte alltid behöver handla om naturliga samband. 

3.5 Cause Marketing 

Många företag står inför mättade marknader och har därmed allt svårare att differentiera 

produkter och tjänster. Intensiv konkurrens, både lokalt och internationellt, har tvingat företag 

att anta nya strategier för att utveckla hållbara konkurrensfördelar (Cunningham 1997; 

Polonsky och Mcdonald 2000). Den strategiska användningen av välgörenhet är en viktig 

brygga i uppbyggandet av långsiktig och varaktig konkurrensfördel (Westberg 2004). 

Dessutom ökar kunders krav, vilka alltjämt sträcker sig längre än till pris och kvalitet. Alltmer 

fokus förflyttas istället över till företags sociala ansvar gentemot omvärlden (Cunningham 

1997). Precis som tidigare gällande etiska aspekter visar studier att konsumenter kan vara 

beredda att stödja företag som i sin tur aktivt stödjer välgörande ändamål. Ett resultat av sådan 

undersökning visar även att konsumenter skulle kunna gå så långt som att de byter varumärke, 

förutsatt att priset och kvaliteten är likvärdig (Westberg 2004). 

 

Cause marketing (CM) är ett relativt nytt område inom marknadsföring och har sin grund i 

företags CSR. Varadarjan och Menon (1988) var först med att introducera begreppet för den 

akademiska litteraturen och definierade CM som ett verktyg att arbeta utifrån 

marknadsföringsaktioner. Det karaktäriseras av att företag skänker en viss summa till ett 

specifikt ändamål. CM beskrivs av Westberg (2004) som en strategi inom marknadsföring, 

vilken syftar till att uppnå organisatoriska mål genom att stödja ett gott ändamål. Westberg 

(2004) menar att denna strategi kan innehålla element såsom co-branding, sponsring, 

anställdas egna initiativ samt försäljningskampanjer. Uppsatsförfattarnas kommer att lägga 

vikt på de två elementen co-branding samt försäljningskampanjer och dessa kommer vidare 

att ligga till grund för analys av ämnet. Vanliga mål som företag ställer upp vid användande 

av CM inkluderar ökad försäljning, förebyggande av negativ publicitet, lojalare kunder, 

förenklat inträde på nya marknader samt ökad grad av varumärkesexponering (Varadarjan och 
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Menon 1988). Med andra ord handlar CM om att få samt lyckas behålla kunder och inte minst 

få kunskap om dessa, i syfte att förbättra lojalitet och implementera varaktiga kundfokuserade 

strategier.  

 

Liknande marknadsföringsaktioner som vid CM beskrivs även av bland andra Lafferty och 

Goldsmith (2005), vilka har utvecklat begreppet cause brand alliance (CBA) och menar som 

Ulver-Sneistrup (2008-12-10) att samarbete mellan företag och välgörenhet skapar ökade 

marknadsandelar. CBA kan liknas vid co-branding, men till skillnad från sistnämnde är syftet 

uteslutande att välgörenhetsorganisation och företag bildar samarbetspartners. Stora företag, 

vilka sätter etiska och sociala dilemma högt på agendan, genomför ofta CBA-aktioner. Detta 

med mål att skapa gemensam köp- och donationsintention. Lafferty och Goldsmith (2005) 

utröner huruvida det uppstår attitydskillnad gentemot välgörenhetsorganisation och företag 

som samarbetar. Resultatet utifrån artikeln indikerar att god CBA leder till ökad vinning för 

båda parter. Denna ser dock olika ut beroende på storlek på företaget och på organisationen, 

samt vilka inriktningar de har. De större multinationella företagen arbetar ofta med välkända 

ideella föreningar och ett visst samband kan ofta utläsas mellan verksamhet och ”cause”. 

Detta kan enligt uppsatsförfattarna ha sin grund i ett skapande av förtroende mellan företag 

och kunder. Författarna tolkar benämning av teorierna utifrån att begreppen inte är klart 

fastställda eftersom ämnet är nytt och väljer vidare i uppsatsen att sätta ett likställa CM och 

CBA, då båda innehar liknande syfte och mål. Detta kommer att ske under begreppet CM, då 

även andra källor inom ämnet stödjer denna benämning 

(causerelatedmarketing.blogspot.com). 

 

Ett exempel på CM är när företag skänker viss del av sin försäljningsvinst till välgörande 

ändamål under en begränsad tidsperiod (Kotler och Lee 2005). Van der Brink et al (2006) 

förtydligar begreppet ytterligare. De definierar CM som en specifik marknadsföringsaktivitet 

inom vilken företag lovar sina konsumenter att för varje såld produkt eller service skänka viss 

summa pengar till välgörande ändamål. Den här typen av CM bygger på att företag 

samarbetar med en välgörenhetsorganisation, för ett gott ändamål. Aktionen är således något 

som är tänkt att både gynna företaget och välgörenhetsorganisation. Detta tankesätt är vid 

denna tidpunkt i uppsatsens gång inte något nytt, utan ett resonemang som uppsatsförfattarna 

uppmärksammat och presenterat på ett flertal ställen under uppsatsens gång. 
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Vid co-branding och CM är således huvudsyftet att säkerställa både det kommersiella 

varumärkets ökande konkurrensfördelar samt välgörenhetsorganisationens. Till skillnad från 

Strahilevitz och Myers (1998) och Horan (2008), har Dickinson och Barker (2007) gjort en 

omvänd studie men likväl mot liknande bakgrund. Det vill säga, hur konsumenter påverkas av 

co-branding samarbeten. Ett av resultaten pekar på att trots att co-branding är till fördel för 

företag då de vill bredda sin marknad och för välgörenhetsorganisationer att säkra 

donationsintäkter, kan det också leda till det motsatta. Risktagandet gör att co-branding 

perspektivet bör utvärderas innan samarbete inleds och alliansprocess påbörjas. Det finns 

alltså två sidor för ett varumärke att exponeras tillsammans med ett annat. Det kan bli positiv 

utgång för medverkande parter, men det kan även uppstå ökad risk och minskat förtroende. 

Brouthers et al menar att erkännande av ömsesidighet är tecken på styrka. Uppsatsförfattarnas 

tolkning blir således att beaktning bör tas av de risker vilka samarbete inkluderar.  

 

Uppsatsförfattarna har även tidigare i uppsatsen presenterat kritiska åsikter gentemot företag 

vilka har samarbete med välgörenhet. Det är därför av vikt att som företag vara medveten om 

att det kanske inte blir en enkel vinning, utan bör vara förberedd på eventualiteter genom 

motiverat samarbete. CM kan precis som co-branding fungera som konkurrensverktyg för 

ökade marknadsandelar och alliansarbete mellan företag och välgörenhetsorganisation kan 

leda till påverkan av allmän opinion. Samarbetsföretaget kan vara en inflytelserik aktör, som 

indirekt kan påverka olika politiska beslut. Ett exempel kan vara SJ som till stor del har 

monopol på den svenska tågtrafiken. Väljer de att köra en kampanj med världsnaturfonden, så 

kan det givetvis påverka med en högre nivå. Genom CM kan uppmärksamhet riktas mot både 

välgörenhetsorganisationen och det samarbetande företaget, samtidigt som det väcker extra 

deltagande och ökad empati för välgörenhetsfrågan. Utifrån dessa resonemang kan paralleller 

dras till människans affektsystem, när plågsamma känslor upplevs. Människor donerar således 

för att minska sin egen skam och slippa uppleva obekväma situationer. (Strahilevitz och 

Myers 1998) 

 

Föregående kan också uppfattas som överensstämmande med Burnett och Lunsfords (1994) 

ståndpunkt att syftet med denna typ av marknadsföring kan tolkas som instiftande av 

skuldkänslor hos konsumenter. Dock finns också argument som tyder på det motsatta. Horan 

(2008) har kommit fram till att konsumenter kan uppleva negativa känslor gentemot ett 

varumärke om det syns tillsammans med något eller någon som de inte tycker om. Således 

menar uppsatsförfattarna att det också är rimligt att vända på resonemanget. Det vill säga, när 
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ett varumärke exponeras med något som konsumenter uppfattar som positivt, borde detta 

följaktligen uppbringa positiva associationer. Om konsumenter till exempel har positiva 

associationer gentemot välgörenhetsorganisationen, är det rimligt att dessa känslor även 

överförs till samarbetande företag. 

3.6 Generation Y 

Termen Generation Y behandlades första gången under 1990-talet i en välrenommerad 

tidskrift från Chicago, Advertising Age. Generation Y har kallats morgondagens vuxna, 

cyniska och självförverkligande och en samling kompromisslösa 70 och 80-talister med koll 

allt (Magnergård Bjers 2008).  Vilka det är som representerar Generation Y finns det delade 

meningar om, men Parment (2008) har valt att utgå ifrån de födda på 80-talet, Cui et al 

definierar målgruppen födda 1977-1994 och Robinson et al (2008) 1981-1995. 

Uppsatsförfattarna gör här en generalisering och utgår ifrån Cui et als definition för att skapa 

en något större bredd. Vad som sammanbinder författarna är att generationen har stor etnisk 

mångfald och har upplevt blandade familjeförhållande vilket i förlängningen lett till att 

självständigheten har ökat. De har vidare växt upp i pågående teknologisk revolution och i ett 

informationssamhälle, vilket har präglat deras mottaglighet. Stress, självsäkerhet och 

akademiska meriter genomsyrar målgruppen och en stor optimism inför framtiden föreligger. 

(Parment, 2008)  

 

Henrik Oscarsson, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, forskar kring ungdomars 

värderingar. Han menar att begrepp som självförverkligande och ett liv fullt av njutningar, 

sätter prägel på generationen. Oscarsson menar att det idag finns tillräcklig kapacitet, 

utbildning och kunskap att ordna den förändring generationen vill ha. (Åhlander, 2008) 

Förändringarna Oscarsson syftar på är i arbets- och privatliv. Detta liv fullt av njutning leder 

till mer flexibla köpmönster, vilket gör det svårare för företag att fånga individernas önskemål 

och intressen. I en studie av Parment menar fler än 35 procent av respondenterna att deras 

köpbeteende till en större del styrs av emotionella faktorer, än av rationella och förnuftiga. 

Dock menar generationen att de agerar rationellt vid sök-, beslut- och valprocesser, men 

emotionellt vid val av produkt. Även om köpbeteendet förändrats, har också 

konsumtionsmedvetenheten ökat. Enligt Parment finns det tendens till stor påverkan av 
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barnarbete, miljöfrågor och finanskrisen. Trots stor påverkan och många funderingar, är det 

bara i viss mån generationen låter sig påverkas och de undviker att välja icke-kravmärkt på 

grund av ekonomiska faktorer. Uppsatsförfattarna menar således att det är rimligt att utgå från 

att beaktning fortsättningsvis bör tas till den ekonomiska situation vilken generationen 

befinner sig i.  

 

Mediesfären och kommunikationskanalerna har förändrats och har blivit mer fragmenterade 

och betydligt mer individualiserande, under Generation Y: s uppväxt (Parment 2008). Ulver-

Sneistrup (2008-12-10) berättar att Generation Y har avslöjat marknadsförare många gånger 

och att segmentet förstår marknadsföring. De använder sig även av varumärkeslogik, både på 

sig själv och på andra. Målgruppen är väldigt kritisk mot ansvarstagande och kräver en helt 

annan transparens än andra målgrupper. Ulver-Sneistrup (2008-12-10) menar att det inte 

räcker för företag att bara ta hänsyn utan de måste vara äkta och vara närvarande på riktigt. 

Detta resonemang, tillsammans med mängden företag vilka arbetar med CSR, gör att 

uppsatsförfattarna menar att det är rimligt att utgå ifrån att det borde vara extra viktigt hur 

arbetet kommuniceras, för att nå Generation Y. Vidare menar uppsatsförfattarna att det borde 

vara viktigt för företag att välja en välgörenhetsfråga som ligger nära dess produkt, för att öka 

legitimiteten att de är genuint intresserade av välgörenhet och inte bara väljer en organisation 

ur mängden. 

 

Generation Y har genom sin uppväxt i informationssamhället blivit en medietrött generation. 

För att nå denna generation krävs således nya vägar. De kommunikationssätt som är aktuella i 

denna generation är co-branding, ambassadörskap och produktplacering. Även om dessa 

kanaler finns, så återfinns ändå problem då företag inte vet vilka grupper de skall nå. Detta på 

grund av bristande lojalitet, till följd av Generation Y: s olojala köpbeteende. Generationen 

anser att allt de inte är nöjda med, det byter de också ut, arbetsgivare, varumärken och 

leverantörer. Tyngdpunkten har förskjutits från masskommunikation till en mer 

konsumentstyrd kommunikation där Internet, facebook,5 och bloggar har blivit centrala 

verktyg. (Parment 2008) 

 

Cui et al har gjort en undersökning vilken byggde på sex hypoteser, som ämnade besvara 

huruvida Generation Y påverkas av CM-aktiviteter. I första hypotesen gick det att utläsa att 

                                                 
5 Nätgemenskap, i juni 2008 hade facebook.com över 130 miljoner användare. 
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segmentet föredrar att stödja en CM-kampanj när en katastrofhändelse har skett. Betydande 

var också att vid sådan händelse, blir projektet inte långtgående. Dock ställer sig Cui et al 

skeptisk till indikationen, då hon menar att respondenterna påverkas av den färska 

terrorattacken 11 september och att utslaget annars kunde ha blivit ett annat. Ur hypotes 

nummer två gick det att utläsa att Generation Y-konsumenten inte föredrog CM-kampanjer på 

lokal nivå, framför nationell. Även här ifrågasätter Cui et al respondenterna, då hon återigen 

menar att de var påverkade av terrorattacken. Den tredje hypotesen visade marginellt stöd för 

att generationen föredrar att företag skänker pengar direkt till ändamålet, istället för att ge 

procentsats per såld vara. Vilket innebär att företag skänker en viss summa pengar istället för 

att uppmana till konsumtion av speciell vara. Cui et al härleder resultatet till den misstro 

Generation Y upplever gentemot företags intentioner. Hypotes nummer fyra påvisade att 

segmentet föredrar långsiktigt CM-arbete, framför kortare. Femte hypotesen demonstrerade 

att generationen innehar markanta demografiska skillnader, såsom mellan kön och hur 

välbärgat föräldrahemmet var, gentemot stöd av CM-aktiviteter. De vilka kom från ett mer 

förmöget hem hade präglats av tanken att donera sedan de var små. Sista hypotesen kartlagde 

att de i Generation Y vilka har positiv uppfattning gentemot CM, också är de som 

konsumerade mest varor kopplade till CM-aktivitet.  

 

Uppsatsförfattarna menar att Cui et als undersökning kan relatera till Parments idéer, att co-

branding är att anse som en av de fungerande kommunikationskanalerna. Dock svarade den 

inte på hur konsumenterna upplevde co-branding och hur de påverkades av just reklamerna. 

Utan Cui et al ställde hypoteser vilka satte olika CM-scenario mot varandra.  

 

Ambassadörskapet har inte bara uppmärksammats som viktigt av Parment, utan även 

Knutsson (2007-09-11) hävdar att ambassadörskap/opinionledare är den väg företagen bör 

försöka att gå, för att nå och engagera Generation Y. Skänker en känd person pengar till en 

välgörenhetsorganisation, kan det beskrivas som både ambassadörskap och produktplacering. 

Personen placerar sig själv i kampanj, reklam eller i samband med något. Uppsatsförfattarna 

anser att det idag till viss del går att likställa en kändis med en produkt. Detta då en känd 

person kan tolkas som ett varumärke i sig själv, tillsammans med CM-aktiviteten. Aktuella 

exempel är Ara Abrahamian som poserar som grekisk gud i en kalender mot gatuvåld och 

Blondin-Bella6, som hjälpt TV4 att samla in pengar till Världens flickor.  

                                                 
6 Det 18-åriga fenomenet Isabella Löwengrip, som driver en av Sveriges mest välbesökta bloggar. 
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3.7 Källkritik av teori 

Stora delar av teorin har sin utgångspunkt i vetenskapliga artiklar samt akademisk litteratur. 

Resterade källor kommer från branschtidsskrifter, i vilka teser har lagts fram samt från 

avhandlingar.  

 

De vetenskapliga artiklarna har publicerats i välrenommerade ekonomiska tidskrifter och 

uppsatsförfattarna menar därför att det bör vara rimligt att anse dem som trovärdiga källor. 

Flertalet av artiklarna har sitt publicitetsdatum från 2000-talet, vilket innebär att det studerade 

ämnet har skapat stort intresse under senare år och således är forskningen kring ämnet 

uppdaterad och aktuell.  

 

De akademiskall böcker vilka har använts är från 2000-talet och därför är även de aktuella och 

relevanta. Böckerna är skrivna efter akademiskt publicerade studier och undersökningar. 

Därav menar uppsatsförfattarna att även dessa källor är rimliga att utgå från som trovärdiga. 

 

Teserna som presenteras i uppsatsen är inte vetenskapligt bevisade. Dock väljer 

uppsatsförfattarna att använda sig av dem ändå. Detta eftersom de kan de tolkas som en 

indikation på hur sakkunniga inom ämnet resonerar och används också som en fingervisning 

av rådande dagsläge.  

 

Avhandlingar har före publicering genomgått en krävande granskning, vilket säkerställer 

deras innehåll. Ytterligare bekräftelse av innehållet fås när avhandlingen publicerats vid ett 

välrenommerat universitet. Detta gör att författarna anser att avhandlingen, vilken används i 

teorin, är att anses som en säker källa. 
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4 Empiri 

 

I detta kapitel sammanställs utfallet från enkätundersökningen. Vidare presenteras även de 

intervjuer vilka genomförts. Beträffande intervjuerna redogörs endast det vilket 

uppsatsförfattarna menar har ett syfte för att besvara den presenterade problemställningen 

samt det vilket tros kunna tillföra uppsatsen ytterligare dimensioner.  

 

4.1 Enkätundersökning 

Nedan följer en sammanställning och resumé av utförd enkätundersökning. Den presenteras 

efter de tre teman, ur vilka enkäten och dess frågor utgick ifrån. Enkätens sammanfattning 

redovisas i sin helhet i bilaga 5. De två första frågorna i enkätundersökningen behandlar kön 

och ålder. Författarna ansåg att dessa frågor är av vikt, då en jämn könsfördelning 

eftersträvades, samt för att få en bekräftelse av att enkäten ifylldes av personer tillhörande 

Generation Y. Sammanställningen visar på en relativt jämn svarsfrekvens beträffande kön, där 

58 procent av de svarande var kvinnor och resterande 42 procent män. Åldern låg på en jämn 

spridning mellan 17 och 32 år, där medelåldern var 24,6 år. Det visade sig dock att en av 

respondenterna var 33 år fyllda och därmed inte längre tillhörande den undersökande 

generationen, varför författarna valde att bortse från dennes svar.  

4.1.1 Donation och samhörighet 

Fråga 3 behandlar hur ofta Generation Y donerar 50 kronor eller mer per år. 

Sammanställningen visar att ungefär hälften av respondenterna aldrig donerar medan den 

andra hälften gör detta. Den största gruppen, nästan 45 procent, är de som inte donerar över 

huvud taget. Dock väljer fler än tolv procent av respondenterna att donera mycket ofta, fler än 
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sju gånger per år. Trots detta uppgår respondenter vilka angett att de aldrig eller sällan 

skänker 50 kronor eller mer, till över 80 procent. 

 

 Count Percent 

Aldrig 105 44.68% 

Sällan: 1 - 2 ggr per år 86 36.6% 

Ibland: 3 - 4 ggr per år. 10 4.26% 

Ofta: 5 - 6 ggr per år. 4 1.7% 

Mycket ofta: 7 ggr per år eller mer 30 12.77% 

Total 235 100% 

Tabell 2. Hur ofta donerar du över 50 kronor till välgörenhetsorganisationer, per år? 

 

Ur den efterföljande frågan som behandlar varför respondenterna väljer att donera eller inte 

göra det, kan uppsatsförfattarna utläsa att de som väljer att skänka pengar gör detta för att 

undgå dåligt samvete. Respondenterna anger i anknytning till frågan att de upplever den 

negativa känslan, då de genom att inte donera, avstår från att hjälpa människor i nöd. 

 

”Ibland värker det i hjärtat när man ser allt elände, tyvärr kanske för sällan.” 

 

Den avgörande orsaken till varför respondenterna väljer att inte skänka pengar är 

återkommande att de är studenter och hänvisar till att deras finansiella situation inte tillåter 

det. Vidare ställer sig även dessa respondenter kritiska till vad pengar, vilka skänks till 

välgörenhet, faktiskt används till. 40 procent menar att den ekonomiska situationen är en 

bidragande orsak till deras val att inte skänka. Detta är således nästan lika många som svarade 

att de i nuläget inte bidrar med pengar till välgörenhet. Intressant är dock att nästan 82 procent 

i fråga elva anger att deras donerande och givande med hög sannolikhet kommer att förändras 

i framtiden. Respondenterna talar om förändrade resurser och ansvar, vilket de menar 

återfinns i det faktum, att det kommer bli viktigare för I-länderna att hjälpa och bli mer 

bidragande till U-ländernas utveckling.   

 

Genom enkätfråga nummer 9 påvisas att det är betydelsefullt för respondenterna att kunna 

följa vart deras donerade medel går. Hela 19 procent vill inte skänka, då de ifrågasätter vart de 

donerade medlen tar vägen. Dock är det några som fortsättningsvis svarat, att de genom 

bidrag till fadderbarnverksamhet, får en mer rättvisande uppföljning. Genom exempelvis brev 

och foton, kan de följa barnets utveckling.  
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För att få reda på vilken välgörenhetsorganisation som är mest tilltalade för Generation Y, 

fick respondenterna, ur en lista på de tio organisationer vilka insamlar mest pengar i Sverige, 

ange till vilken av organisationerna deras pengar skulle gå, om de fick pengar att skänka. 

Resultatet visar att cirka 26 procent valde att donera pengar till Cancerfonden. På andra plats 

kom Rädda Barnen med 16 procent och tredje plats gick till Läkare utan gränser med nästan 

lika många procent. Detta motiverades med kommentarer såsom: 

 

”… cancer är en sjukdom som drabbar många och alla har någon anhörig som har 

drabbats.” 

 

”Barn är oskyldiga, barn är vår framtid.” 

 

I likhet med Dagens Industris lista över mest insamlade medel 2007, är det Cancerfonden och 

Rädda Barnen som toppar uppsatsförfattarnas enkätundersökning. Dock kan författarna utläsa 

stor skillnad på tredjeplatsen, där Generation Y valde Läkare utan gränser, en organisation 

som ligger så långt ner som på tionde plats i rikslistan. Följande är ett exempel på de uttryck 

som respondenterna kände inför Läkare utan gränser:  

 

”Läkare utan gränser är en organisation som verkligen är på plats och hjälper till där 

människor behöver hjälp för att överleva dagen.” 

 

 Count Percent 

Cancerfonden 60 25.86% 

Rädda Barnen 37 15.95% 

Röda Korset 20 8.62% 

UNICEF Sverige 16 6.9% 

Plan Sverige 3 1.29% 

SOS Barnbyar 12 5.17% 

Svenska kyrkan 3 1.29% 

Världsnaturfonden 20 8.62% 

Barncancerfonden 25 10.78% 

Läkare utan gränser 36 15.52% 

Total 232 100% 

Tabell 3. Om du fick pengar att donera, vilken av följande organisationer skulle du helst skänka till? 
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4.1.2 Marknadsföring och påverkan 

 Count Percent 

En person ändå inte kan göra någon skillnad. 3 1.3% 

De donerade medlen når ändå inte fram. 39 16.88% 

Jag är ekonomiskt hindrad att bidra. 48 20.78% 

Jag är tacksam till hur min egen situation ser 

ut. 

100 43.29% 

Jag känner mig skyldig eftersom jag har det 

bra. 

41 17.75% 

Total 231 100% 

Tabell 4. Vad tänker du när du exponeras för välgörenhetsorganisationernas marknadsföring? 

 

Genom enkäten kan det i fråga 8 utläsas hur Generation Y anser sig påverkas av den 

exponering välgörenhetsorganisationen har genom media. Negativa uppfattningar belyses 

genom att cirka 18 procent menar att en enskild person ändå inte kan göra någon skillnad 

samt att de är misstänksamma mot om de donerade medlen når fram till det mål som avses.  

 

”Jag ger till de organisationer vars insatser jag hör talas om i media, t.ex. röda korset och 

förut rädda barnen (tills jag fick nys om deras höga provisioner). Att gå in på respektive 

organisations hemsidor och kolla, orkar jag inte. Vidare är fadderskap och mer eller mindre 

direkt sponsring det som ger mig bra/bättre samvete. Årets julklapp blir t.ex. att köpa en get 

till familj i Afrika som man också får namnge. Att köpa regnskog hade också varit en höjdare. 

Vidare hade jag kunnat tänka mig att lägga minst lika mycket pengar för att rädda 

utrotningshotade djur som människor.” 

 

I fråga 8 kan utläsas att Generation Y upplever en tacksamhetskänsla till sin egen situation 

och känner skyldighet att bidra eftersom de själva har det bra ställt. 45 procent av 

respondenterna angav att de känner en påverkan av marknadsföringen. Följdfrågan till 

huruvida Generation Y påverkas av välgörenhetsorganisationernas reklam, delade 

respondenterna i två läger, där cirka 18 procent upplevde negativa associationer och cirka 60 

procent kände tacksamhet och dålig samvete. De övriga procenten ansåg att deras ekonomiska 

situation var så pass avgörande att de inte reflekterade över övriga alternativ. Den ena 

gruppen talade om misstänksamhet mot organisationernas mål och administrativa arbete, 

medan en annan relaterade till en stor känslopåverkan av denna typ av marknadsföring.  

 



 
 

44 

”Jag påverkas av välgörenhetsorganisationernas reklam, jag känner mig ibland som en dålig 

människa att jag inte skänker mer men samtidigt upplevs en enorm tacksamhet för min egen 

trygga situation i lilla Sverige.”  

 

I förlängning till detta, svarade cirka 47 procent i fråga 9 att de känner en ökad donationsvilja 

i samband med välgörenhetsorganisationernas marknadsföring. Även om ekonomiska faktorer 

och viss misstänksamhet mot motivet kunde urskiljas, så visar undersökningen att närmare 

hälften av generationen påverkas av marknadsföringen. 

 

”Man får ju självklart dåligt samvete - detta beror ju främst på att 

välgörenhetsorganisationerna har intensifierat sina marknadsföringsåtgärder under de 

senaste åren. Grundbudskapet är oförändrat med idag är det inte ovanligt att dessa 

organisationer har mycket innovativa reklamer. 
 

Trots de krav som författarna uppfattar att samhället har på nya marknadsföringskanaler, 

upplever närmare 62 procent av respondenterna att välgörenhetsorganisationer inte använder 

sig av nya vägar när de kommunicerar sitt budskap. Resterande upplever en förändring i 

marknadskommunikationen och påpekar framförallt det nya Runda upp-begreppet.7 Andra 

kanaler som uppmärksammats är samarbeten med företag, framför allt dagligvaruprodukter, 

sms-kampanjer, fair trade samarbeten och nya Internetstrategier. Citatet nedan återger några 

av respondenternas tankar: 

 

”Genom att man lägger på pengar direkt vid köp eller att bidraget redan är inbakat i priset, 

gör att det svårare att "undvika" att ge, istället för hur det är när man lägger slantar i en 

bössa”  

4.1.3 CM och Co-branding 

Precis som i Hallvarsson och Halvarsson undersökning och Dagens Industrins artikel, har 

också Generation Y upplevt ett ökat samarbete företag och välgörenhetsorganisationer 

emellan. Det finns både positiva röster och negativa röster.  

 
                                                 
7 Runda upp innebär att vid köp i butik fås valmöjligheten att avrunda uppåt till närmsta hundratal och på så sätt 
skänka de avrundade pengarna till välgörenhet, författarnas anmärkning. 
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”Då bidrar man till en god sak. Om jag väljer mellan två identiska produkter och den ena 

produkten bidrar till välgörenhet, då väljer jag den. Klart det är bra.” 

 

”… jag tycker att det är enormt dåligt att företag tar på sig det arbetet, det är ett sätt att tjäna 

pengar och framstå som goda, och de tar ett ansvar som inte är deras att ta. Dessutom 

skuldbelägger de konsumenterna, jag anser inte att det är företagets roll att skuldbelägga.” 

 

De företag som flest respondenter uppmärksammat ha ett väl fungerande samarbete, är ICA 

med drygt 26 procent, tätt följd av SVT och IKEA. Den främsta orsaken till att just dessa 

uppmärksammades framkom i fråga 16. 

 

 Count Percent 

Ekonomiska intressen från företagets sida, 

dvs. öka sin försäljning. 

82 35.04% 

Exponeringsmöjlighet för företaget. 106 45.3% 

Företaget vill döva sitt dåliga samvete. 6 2.56% 

Företaget vill ompositionera sig. 14 5.98% 

Företaget är genuint intresserade av 

välgörenhetsfrågan. 

26 11.11% 

Total 234 100% 

Tabell 5. Vilket av följande alternativ anser du vara den främsta orsaken till att företag samarbetar med 

välgörenhetsorganisationer? 

 

Undersökningen pekar på att Generation Y framförallt tror att företag har egenintresse av ett 

samarbete med välgörenhet. Sammanlagt har 80 procent av respondenterna angivit antingen 

att det är ekonomiska faktorer som är avgörande eller att det handlar om 

exponeringsmöjligheter, från företagets sida.  

 

I fråga 17 belyses hur respondenternas köpbeteende påverkas genom samarbete företag och 

välgörenhetsorganisation emellan. Nästan 70 procent anser att deras köpbeteende är 

oförändrat. Även om en stor del inte påverkas, blir svaret tvetydigt då 45 procent av 

respondenterna i fråga 18 anger att de aktivt väljer att köpa en produkt av ett företag som 

samarbetar med en välgörenhetsorganisation. En av respondenternas tankar kring co-branding 

är den som följer: 
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”Det är ren bullshit egentligen, men visst är ett bidrag är bättre än inget. Men företagen vill 

uppfattas som ansvarstagande för konsumenterna, men bara så länge som dem själva tjänar 

på det och det enkelt att hitta delar i deras verksamhet som står helt i kontrast med detta. Att 

aktivt köpa en produkt för att stödja en välgörenhet känns också som ett aktivt försök att 

bättra sitt samvete istället för att förbättra situationen för offren som välgörenheten hjälper.” 

 

För att summera enkätundersökningen så kan den sammanfattningsvis indelas i olika parter. 

Den positiva delen som gärna hade skänkt om inte den ekonomiska faktorn hade funnits och 

den grupp vilken upplever viss misstro samt ifrågasätter motiv bakom samarbetena. En annan 

skillnad som kan härledas från föregående mening är den stora skillnaden mellan resultaten. 

Överlag var det ingen fråga där respondenterna var eniga fullt ut, utan resultatet var i hög grad 

skiftande. Det är därför svårt att konkretisera då procentsatserna skiljer sig åt så pass 

väsentligt. Detta har i sin tur lett till att det är svårt att avgöra huruvida det endast finns 

positiva eller negativa åsikter utan det finns olika svar på allt. Den enda fråga, där 

respondenterna svarade relativt lika, var sista frågan. Denna ifrågasatte hur generationen 

upplever köp av co-branding produkter mellan företag och välgörenhetsorganisation. 

 

 Count Percent 

... uteslutande en donation till välgörenhet 8 3.46% 

... uteslutande ett köp utav produkt 52 22.51% 

... köp utav en produkt SAMT donation till 

välgörenhet. 

171 74.03% 

Total 231 100% 

Tabell 6. Betraktade du vid köp av en produkt som stödjer välgörenhet som… 

 

Detta resultat påvisar dock att respondenterna tror att motivet till att företag har co-branding 

med välgörenhetsorganisation, är att samarbetet gynnar båda allierade, något som även Uggla 

(2002) menar är en av huvudfaktorerna vid co-brandingsamarbeten. För att kommentera de 

olika lägren som respondenterna kan kategoriseras efter, finns det som nämnts en positiv 

grupp vilka talar om samvete, kunskap och viljan att hjälpa till. Den andra gruppen kan anses 

vara skeptiker och begrepp som återkommer är kunskap, motiven från de olika parterna och 

den egna ekonomiska situationen. Just den ekonomiska situationen är det som genomsyrar 

mestadels av respondenternas svar i enkäten och en stor del menar såldes också att de kommer 

att donera mer i ett framtidsperspektiv.  
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4.2 Djupintervjuer Generation Y 

Precis som tidigare studier visat så har också Generation Y segmentet uppmärksammat att 

samarbetet mellan företag, välgörenhetsorganisationer och konsumenter har ökat. Bojan har 

märkt av detta genom att alltmer samarbete mellan företag och välgörenhetsorganisationer 

visas i medierna, något som gäller Sverige men också andra länder som Serbien och USA. 

Han tror att givandet till välgörenhet blir större då medierna ökar medvetenheten kring 

fattigdom, sjukdomar och de växande miljöproblemen.  

”Jag mår dåligt när jag ser hur människor lider.”– Bojan 

 Jenny menar att reklamerna rörande välgörenhetsorganisationer inte kan ha missats av många 

och inte heller lämnat många oberörda.  

”Bara hjärtlösa människor kan stå oberörda efter att ha pressats med bilder av lidelse och 

fördärv”- Jenny  

4.2.1 Donation och samhörighet 

Generation Y: s donationsvanor skiljer sig åt något, men till största del handlar det om mindre 

summor pengar som skänks i samband med köp av andra varor. Respondenterna Jonathan, 

Anders, Amanda och Lotta är exempel på denna typ av givande. Lotta menar att hon inte 

skänker pengar till välgörenhet, då hon inte anser sig ha några pengar över till detta ändamål. 

Dock berättar hon att hon brukar använda runda-upp konceptet, då det är en enkel process 

samt att det handlar om små summor och lite ansträngning från hennes sida. Anders skänker 

via sms vid galor, runda-upp konceptet och genom att medvetet välja att köpa någon produkt 

där pengar skänks till välgörenhet.  

”Det känns inte nämnvärt i min plånbok men samtidigt vet jag att någons liv kan räddas 

genom mitt lilla bidrag. Många bäckar små!”– Anders 

Amanda skänker sina mynt, vilka hon får i retur, i bössor, vid kassan. Jonathan menar att 

istället för att stapla mynt på hög hemma, kan de komma till bättre ändamål genom att läggas 

i en insamlingsbox. Precis som Parment (2008) teori, vilket även tydliggörs i författarnas 
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enkätundersökning, är den ekonomiska situation Generation Y befinner sig i en 

återkommande faktor, som även i stort sett genomsyrar alla intervjuerna. Karl skulle gärna ha 

skänkt mer om han hade haft möjlighet.  

 

Även om de intervjuade inte har en tillfredsställande ekonomi, har bland annat Nils under 

2008 adopterat en indisk tiger, för vilken han årligen skall betala cirka 30 euro. Just djur och 

miljö är något som flera av de intervjuade känner lite extra för. Nils menar att han bryr sig om 

djuren för att de är hjälplösa och för att det är människan som har satt djuren i den situationen 

de befinner sig. En annan faktor som många återkommer till är att Cancerfonden och 

Barncancerfonden känns viktiga. Både Karl och Jonathan hade önskat att de skänkte mer 

pengar till cancerfonden eftersom sjukdomen har drabbat närstående. 

 ”Jag vet att jag ligger i riskzonen, därför borde jag kanske skänka mer.” – Jonathan 

Jenny menar att:  

”Vem som helst kan verkligen få cancer! Det spelar ingen roll om du har alla pengar i 

världen eller inget alls, du kan drabbas oavsett. Cancer begränsas inte av status och välfärd 

utan kan drabba precis vem som helst.”– Jenny  

Amanda, Lotta och Bojan har främst fokus på de hjälplösa barnen. Amanda funderar på att 

skaffa fadderbarn när hon blir äldre och Bojan skänker företrädesvis pengar till välgörenhet 

som hjälper barn i nöd.  

”De är vår framtid och vi måste ta hand om dem, utbilda dem och ge dem en chans i livet. 

Tänk så många förmågor som går förlorade eftersom deras livsöden är sådana att de inte får 

någon chans att utvecklas till fullo. En liten Einstein kan gå förlorad eller någon som skulle 

kunna hitta ett botemedel för idag obotliga sjukdomar.” – Bojan 

4.2.2 Marknadsföring och påverkan 

Under 2008 har mycket marknadsföring med flertalet reklamkampanjer påvisat 

välgörenhetsorganisationers arbete och samarbete med företag, florerat i media. Olika galor 

har genomförts och mycket pengar har insamlats. Generation Y är som tidigare nämnts 
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väldigt mediepräglade och svåra att nå, något som bekräftas av Parment (2008) och som även 

styrks av ett av Jonathans resonemang. Han menar att i minsta möjliga mån vill utsätta sig 

själv för kommersiell publicitet och medvetet undviker reklam. Även om han tillbringar 

mycket tid vid Internet, ser han förbi all pop-up-reklam och andra budskap. Han menar att han 

har ett starkt filter och säger sig veta hur han får skall få tag i reklamen om han åt den.  

 

För att få möjlighet att utvärdera och diskutera fritt kring co-branding kampanjer, fick de 

intervjuade se fyra olika reklamfilmer och sedan redogöra för hur de upplevde reklamen.  

MQ och Röda Korset 

Flertalet kända artister och skådespelare sjunger till MQ: s sång Give a little bit, som spelas i 

julkampanjen de har tillsammans med Rädda Barnen. Något som främst uppmärksammas är 

samarbetet med artister, något som de intervjuade tagit både positiv och negativ ställning till. 

Jenny och Bojan tror att reklamen får bra genomslagskraft tack vare kända personligheter. 

 

 ”Alltid en effektiv taktik att använda kändisar då man vill förmedla ett budskap. Många ser 

upp till dem.”– Bojan 

 

Jonathan däremot, ifrågasätter kändisarnas motiv till att vara med samt ser till kostnaden för 

att spela in julkampanjen. Han menar att MQ kanske borde ha skänkt denna summa pengar 

direkt till Röda korset. Detta resonemang kan också hänföras till Jasmin som säger att hon 

hellre skänker pengar direkt, än att köpa något som hon tycker är ”fult”. Hon tror dessutom att 

pengarna gör mer nytta om en större del går till välgörenhet. Både Anders och Jenny tror att 

kändisar i reklam kan vara bra, då många vill likna sig vid dem. Samtidigt tror de också att det 

även kan ha en baksida, då det finns de som inte gillar vissa av artisterna och därför inte tar 

till sig budskapet som önskat.  

Jasmin är medveten om att MQ har julreklam varje år. Däremot menar hon att det krävs en 

följetång för att hon som konsument skall förstå. I år säger hon att det tydligen har något med 

en julbrosch att göra. Hon funderade en stund på att köpa den, men när hon såg den tyckte 

hon inte att den var snygg och valde därför att låta bli. Hon känner inte ett behov att äga saker 
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hon inte tycker om samt att hon tror att pengarna gör mer nytta om de skänks direkt till 

välgörenhet.  

 

Varken Amanda, Lotta eller Karl har reflekterat över att MQ har ett samarbete med 

välgörenhet. Karl menar att han inte upplever någon samhörighet mellan MQ och 

välgörenhet, vilket medför att han inte väljer MQ framför någon annan klädbutik, som han 

annars hade kunnat tänka sig att göra. Vidare menar Karl att han åtminstone hade tagit det i 

beaktning, när han handlade julklappar. Karl förklarar att han hade uppmärksammat 

samarbetet mer om reklamfilmen och produkterna hade haft en tydligare koppling till Röda 

Korset och inte bara visat en logga i några sekunder innan reklamens slut. Precis som Karl, 

tycker även Lotta att reklamen är tvetydig. Hon menar att hon inte läser texter i reklamer och 

har därför inte heller har lagt märke till Röda Korset i samband med MQ-kampanjen. Amanda 

menar att om tanken var att marknadsföra samarbete med Röda Korset, så är reklamfilmen 

totalt misslyckad. 

Pampers och Unicef 

De intervjuade anser överlag att Pampersreklamen berör på ett helt annat sätt än den ovan 

nämnda MQ-reklamen. Jasmin uppskattar att hon ser hur pengarna går till något konkret och 

att välgörenhetsfrågan är kopplad till produkten. Dessutom är reklamfilmen väldigt tydlig, 

menar hon. Bojan menar att han blir glad av Pampersreklamen och att den är positiv, vilket 

ger honom en känsla av hopp. Dock fanns även inom denna reklam avvikande åsikter. Medan 

Anders anser att det är en bra reklam som uttrycker de fattigas glädje och hoppfullhet om 

barnens framtid, så menar Nils och Jonathan att Pampers bara gör denna typ av reklam för att 

de skall uppfattas som goda samhällsmedborgare.  

”De är inga goda själar, de gör det endast för att tjäna pengar.”- Nils 

Jonathan menar också att de miserabla känslor som Pampers vill väcka hos tittarna inte 

upplevs. Amanda är också ifrågasättande och undrar hur mycket ett vaccin egentligen kostar 

Pampers. Hon menar att för att skapa en högre trovärdighet kanske Pampers borde ge bort ett 

vaccin, per blöja i paketet. Pampers måste visa att de har ett annat motiv än att bara tjäna 

pengar. Dock anser Amanda, precis som Karl och Lotta, att denna typ av reklamfilm påverkar 
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dem mer och att de förmodligen hade köpt Pampers istället för en blöja av annat märke, om 

de hade haft barn. Karl uppskattar också den tydlighet som finns då konsumenten ser 

konsekvenserna av sitt köp. Med Pampers säger Karl att han också får exakta siffror på vad 

som händer och hur mycket hans bidrag hjälper. 

TV4 och galan för Världens flickor 

Denna typ av gala är enligt Westberg (2004) ett renodlat CM-instrument och tidigare i 

uppsatsen har det redogjorts för exempel på galor vilka olika kanaler sänder i samarbete med 

välgörenhetsorganisationer. Bojan menar att denna typ av galor är bra, då han tror att tv-bolag 

och samhället tillsammans kan göra skillnad och att människans goda vilja kan skapa bättre 

förhållande för världens människor. Amanda tycker att reklamen är gripande, eftersom den är 

rak och ger samhället information om att småflickor könsstympas. Dock ogillar hon TV4: s 

samarbete med Blondin-Bella (som syns i reklamen), eftersom hon inte finner henne som 

trovärdig och ser en risk med att fokus förflyttas från den viktiga frågan. 

 

Även Jonathan och Nils har reflekterat över TV4: s val att använda sig av Blondin-Bella.  

”Jag kan acceptera att TV4 använder sig av personer som har gjort någonting för Sverige 

och kan stå där som frontfigur. Men att använda Blondin-Bella, hon är bara mediakåt. Skulle 

det här vara en gala för något nytt tv-spel hade hon säkert varit där, hon skulle ha varit med i 

media trots vad syftet hade varit.”– Jonathan  

Nils anser att TV4 borde se över sina samarbetspartners lite mer och Amanda menar att de 

borde ha haft någon som har erfarenhet av just det som TV4 ville belysa. Dessutom 

reflekterade Amanda över varför de valt att låta kända artister vara med i reklamen.  

”För att få mig som 18-åring att stanna hemma en lördagskväll krävs det riktigt bra 

underhållning.” – Amanda 

Lotta anser att till skillnad från Pampers som skänker en del av sin vinst, tjänar TV4 själv 

pengar på denna gala. Hon tänker således inte att TV4 är ”goda”, men heller inte att det är fel 

att de håller i galan, då det genom denna trots allt kommer in pengar till välgörenhet. 
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Vattenfall och isbjörnen  

Överlag var detta den reklam som de intervjuade blev mest berörda av. Den har inte bara fått 

bra kritik för själva utförandet, utan också för hur den rör vid personernas känslor. Anders 

menar att den gav en upprörande bild av hur människan påverkar naturen och dess djurliv.  

”Det gör ont i hjärtat att se ett så oskyldigt djurs liv hotas av människan.”– Bojan 

”Reklamen gör mig illa till mods samtidigt som den ger en glimt av hopp om att det inte är 

för sent att rädda miljön och det hotade djurlivet i världen.” – Jenny 

Precis som Nils tänkte när han adopterade tigern, menar Jasmin att det är människans ansvar 

att ta hand om jorden, då det är människan som har skapat miljöförstöringen. Jasmin känner 

ett starkare samband med miljöförstöring eftersom hon själv anser sig bidragande, med 

exempelvis bilkörning, än att känna en koppling och relatera till tredje världen. Det vill säga, 

hon känner sig mer skyldig att skänka pengar till saker som rör naturen och miljön. Karl får 

intrycket av att han genom att byta till miljömärkt el både räddar miljön och liv på djuren, det 

blir en dubbel vinst. Medan Karl är övertygad om att människan kan göra skillnad, så tror 

Amanda att det redan är för sent. Dock vill Amanda att alla länder skall gå samman och göra 

en kraftansträngning för att verkligen försöka rädda miljön. Även om Nils anser att denna 

reklamkampanj var den som berörde honom mest, menar han inte att djur är mer värda än 

människor, utan företagen vill hitta på det scenario vilket människan upplever som hemskast. 

Nils anser att alla måste ha en cynisk inställning mot företag, även om utformningen på 

reklamen som de använder sig av är bra.   

4.2.3 CM och co-branding  

Precis som Uggla (2006) har redogjort, kan ett lyckat co-branding samarbete leda till ökade 

marknadsandelar och ökad vinst. I fall med co-branding mellan företag och 

välgörenhetsorganisationer finns en ökad skeptisk tanke från konsumenterna, i detta fall 

Generation Y. Bojan och Karl tycker att det är bra att företag arbetar med CM och co-

branding och tycker att det är viktigt att alla samhällsmedborgare engagerar sig för att göra 

skillnad. Detta trots att Karl innerst inne vet att de också vill tjäna pengar på samarbetet. Dock 

vill han ändå tro att deras mål är att hjälpa.  
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”Då kan jag bidra, genom att välja att köpa en produkt där en del av pengarna går till ett 

gått ändamål. På så sätt slipper jag hela kan-jag-göra-skillnad-tankeprocessen samtidigt som 

jag verkligen med mitt lilla bidrag kan hjälpa någon till ett drägligare liv”. – Jenny 

Jasmin och Amanda föredrar samarbeten där köp och bidrag kombineras, exempelvis som vid 

Rosa bandet eller julkampanjen, där en get bjuds ut till försäljning. Ett annat exempel som tas 

upp är postkodmiljonären som både gynnar föreningsliv och välgörenhetsorganisationer, 

samtidigt som den vanliga samhällsmedborgaren ges en möjlighet att vinna pengar. Amanda 

anser att orsaken till detta är att människan är girig och alltid vill finna egen vinning med 

deltagandet.  

  

Medan Amanda inte direkt reflekterar över samarbeten så upplever Lotta, Nils och Jonathan 

den största misstron mot denna typ av samarbeten. Lotta tvivlar på företags genuina intresse 

av att ha ett samarbete med välgörenhet. Dock anser hon ändå att det är bättre att de har ett 

samarbete än att inte ha det, då välgörenhetsorganisationen ändå vinner något på det, oavsett 

företagets motiv. Nils menar att det alltid finns ett kommersiellt motiv bakom alla samarbeten 

och företag idag skulle inte överleva utan den här typen av samarbete. Vidare redogör han för 

åsikten att han anser att det borde finnas en ökad kontroll och sätter co-branding samarbeten i 

relation till fair trade och ekologiskt odlade grönsaker.  

”Är en produkt ekologiskt och kravodlat så vet man att det finns en bestämmelse från EU eller 

annan lag. Man får lita på att detta hålls… men när det kommer till MQ och Röda korset så 

sitter det någon där med en fet lön. … man skänker inte pengar för att ge det till någon 

löneutbetalning. Kontrollen måste öka.” – Nils  

Jonathan talade mycket om företags goodwill och han menade att ironin blir abnorm när 

exempelvis British American Tobacco skänker flera miljoner till Youth Smoking prevention 

(www.bat.com). Han menar att trovärdigheten försvinner. Jonathan tror att företag till största 

del vill marknadsföra sig som ett genuint och trovärdigt företag och därför skapar de co-

branding samarbeten, medan själva bakgrundsmotivet ligger i en skuldkänsla hos själva 

företaget grundad i att deras verksamhet inte är tillräckligt moralisk.  
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Skuld och samvete var något som ofta återkom under samtliga intervjuer och nästan alla 

respondenter anser att företag arbetar med något slag av skuldkänsloarbete Amanda tror 

ibland att välgörenhetsorganisationer vill att hon skall må dålig och därmed skänka.  

"... får man se döende människor med flugor i munnen så får jag avsmak, vilket leder till att 

jag inte är intresserad av deras verksamhet." – Amanda   

Jonathan menar att samarbetena inte når hans skuldkänslor men han upplever att de är där 

”och fiskar”.  

”Jag skäms inte för att jag inte skänker, men jag mår bättre om jag gör det. Dessutom har jag 

inte möjlighet att känna ansvar för våldtagna kvinnor, en förstörd miljö eller fattiga barn i U-

länderna”– Jonathan 

 Anders påverkas också, om än på ett annat sätt.  

”Det känns som att de vill få oss att lida och jag har redan dåligt samvete över att det finns så 

mycket orättvisor i världen. Alla borde ha rätt till ett drägligt liv, men tyvärr så går det inte 

att välja vad man föds in i för värld.” – Anders 

4.3 Studier  

Nedan ges en kort presentation av den välgörenhetsorganisation samt det företag, vilka 

författarna har använt sig av vid insamling av empiri.  

4.3.1 Världens Barn 

En sökning på Världens Barn (VB) på sökmotorn Google ger idag (2008-12-02) över en 

miljon träffar (www.google.se), vilket påvisar det enorma engagemanget kring utsatta barns 

situation.  

 

VB är Radiohjälpens insamlingskampanj, vilket är ett projekt som knyter samman femton 

utvalda hjälporganisationer (www.rh.se). Detta bekräftas av Peter Hjukström (2008-12-03) 

som förklarar att VB inte är en självständig juridisk enhet, utan en insamlingskampanj vilken 
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Radiohjälpen organiserar. Radiohjälpen har som huvuduppgift att tillsammans med SVT, 

Sveriges Radio samt Sveriges utbildningsradio att samordna radio- och tv-bolagets 

insamlingsverksamhet för humanitära ändamål. (www.svt.se/radiohjälpen) 

 

I enlighet med Hjukström startades projektet 1997 och har sedan hösten år 2000 genomförts 

till förmån för utsatta barn världen över. Vidare förklarar han att Röda Korset och Rädda 

Barnen är kampanjens drivande organ, som tillsammans med de 15 samverkande 

organisationerna har omkring 1 ¼ miljoner medlemmar i Sverige, i form av faddrar, 

volontärer etcetera. Genom denna samverkan av organisationer har VB blivit en gemensam 

arena för välgörenhet som får en anknytning till vart fjärde hushåll, något som Hjukström 

menar är unikt.  

 

Då tillförlitlighet blir allt viktigare har Radiohjälpen valt att marknadsföra sig som en 

nationell och trovärdig arena för information och insamling som bygger på medmänsklighet. 

Jubileumsåret 2008 har som mål att samla in 100 miljoner kronor (www.rb.se/varldensbarn). 

Än så länge under 2008 har VB samlat in över 87 miljoner kronor (www.svt.se/radiohjälpen), 

vilket innebär att det uppsatta målet har varit väl förutsatt. Det lyckade resultatet kan förklaras 

med Hjukströms redogörelse för VB: s framgångsrecept. Han menar att den organisatoriska 

bredd vilken projektet fört med sig och att projektet går ut på att SVT (Sveriges Television, 

författarnas anmärkning) håller två efterföljande galakvällar under hösten. Galorna företräds 

bland annat av volontärer som går runt i städerna och samlar in medel med bössor. Ytterligare 

ett exempel på bredden av samhällsengagemang uppvisas av den Svenska Hockeyligan som 

tillsammans med elitserieklubbarna valt att under de senaste fem säsongerna vara med och 

hjälpa till med insamlingen. Under 2007 års hopbringande samlades totalt 420 900 kr in. 

(www.hockeyligan.se)  

 

Konsumenternas ökade krav på engagemang rörande välgörenhet har ökat pressen på företags 

sociala ansvarstagande. COOP och många andra har därför anammat denna strategi. COOP 

sålde till exempel, en utvald rättvisemärkt choklad från Anthon Berg, till förmån för 

Radiohjälpens stora insamlingskampanj för VB, med målet att samla in 1250 000 kr till 

organisationen. Chokladkakorna såldes till ordinarie pris, varav fem kronor oavkortat gick till 

VB. (www.solidar.se) 
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När projektet startades 1997 var 3000 - 4000 frivilliga personer involverade i projektet, vilka 

samlade in cirka 3 miljoner kronor. År 2008 beräknas 40000 volontärer inbringa ungefär 42,5 

miljoner kronor. Detta innebär således en tiodubbling engagerade på tio år. De engagerade 

enligt Hjukström är verksamma i landets samtliga kommuner. Han förklarar även att detta är 

det unika draget hos VB, som även bekräftar att folkrörelsen och folkhemmet inte är dött. 

Hjukström säger sig inte veta något liknande projekt som mobiliserar en så stor andel 

människor under en begränsad tid, vilka jobbar för någon annan än sig själva. 

 

VB har i hopp om att nå ut till fler medmänniskor arbetat med att föryngra kampanjen för att 

på effektivare sätt nå ut till de unga. Hjukström anser att de under 2008 lyckats med detta. 

Från att mestadels ha nått medelålders människor har de nu även hittat olika sätt att engagera 

yngre personer. Detta har främst gjorts genom två aktioner: en skolkampanj och en kampanj 

med Sveriges musik- och kulturskoleråd. Två organ som har visat sig vara ett lyckat sätt för 

att VB skall nå ut till de unga. Hit kan nämnas kampanjen Alla Olika Alla Lika som drivs av 

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer och engagerar unga till att verka för respekten av 

mänskliga rättigheter (www.allaolikaallalika.se). Varför den nämnda kampanjen är intressant 

beror på att den skapats av just unga individer. Dessa om några bör veta hur en ung generation 

skall nås. Hjukström berättar att VB: s skolkampanj, som utformas som en tävling, engagerar 

klasser från mestadels Stockholmsområdet i årskurs nio samt i årskurs ett på gymnasiet. 

Tävlingen går ut på att klassen samlar in pengar under ett antal timmar. Den klass som på den 

utsatta tiden lyckas samla in mest pengar, vinner biobiljetter, vilka VB får från SF8. Att 

skolkampanjen är ett lyckat projekt bekräftas av Henrik Östman, en av projektets skapare som 

genom stort engagemang har lyckats dra in 500 000 kronor. Östman menar att just denna 

aktion kan bli hur stort som helst (varldensbarn.eastmaneevent.se). Hjukström anser att 

kombinationen av en tävling och en god gärning, har visat sig vara ett lyckat koncept.  

 

Den andra av de två ungdomssatsningarna som utförts av VB innefattar ett engagemang med 

cirka 100 av de kommunala musikskolorna runt om i Sverige. Ungdomar på dessa skolor har 

bland annat framfört omkring 150 konserter samt ytterligare 35 andra aktiviteter. Alla intäkter 

har gått oavkortat till VB. Sammanlagt har fler än 10 000 ungdomar, varit engagerade i detta 

projekt under hösten 2008. Hjukström menar att en logisk följd kan vara att från att ha haft en 
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traditionell insamling, med äldre personer engagerade, har VB idag kommit att bli Sveriges 

mest ungdomliga kampanj.  

 

Hjukström återger att det är svårt att med exakta siffror fastställa vilka som är dagens största 

donatorer till VB. Dock är det rimligt att utgå från att de som ringer in under de TV-sända 

galorna, där mycket av de donerade medlen kommer ifrån, också motsvarar de som tittar på 

dem. Där är andelen unga personer lågt och Hjukström tror att personer under 25 år endast 

motsvarar omkring tio procent av det totala antalet donationsgivare. Vidare menar han att VB 

får acceptera att det är så det ligger till, det vill säga att unga människor väljer att göra annat 

än att sitta hemma framför TV: n på helgerna. Dock påpekar Hjukström att han inte tror att 

bilden är densamma vid andra insamlingsaktiviteter, så som skrammelbössor, där alla bidrar 

efter förmåga, något som han menar avspeglar samhället i stort.  

 

Hjukström har uppmärksammat ett ökat intresse från samhället men han tror däremot inte att 

någon generell förändring kommer att ske när det gäller vilken åldersgrupp av människor som 

ger donationer till välgörande ändamål. Detta förklarar han med att, unga personer har tid, 

men inte pengar. När de sedermera kommer upp i medelåldern existerar varken tid eller 

pengar. Slutligen blir de äldre och då finns såväl tid som pengar. Utvecklingen, där alltmer 

fokus läggs på att engagera unga, medför således att fler unga på olika sätt skall kunna bidra 

till VB. Förhoppningen är att en större andel ungdomar skall engageras i det frivilliga arbetet. 

(Hjukström) 

 

Det finns ett stort antal välgörenhetsorganisationer i dag som alla använder sig av olika 

metoder för att sprida kännedom samt öka sin insamling. Hjukström anser att samarbetet med 

SVT har en positiv inverkan på VB, då SVT har de mest sedda kanalerna inom svensk 

television. Vidare har SVT också en styrka i att de bara har VB: s insamlingsgala. Detta gör 

att inflation inte skapas i insamlingsgalor något som Hjukström menar uppstår i TV3 och 

TV4. Det finns välgörenhetsorganisationer som både har varit med eller är engagerade i VB 

som nu har sina egna galor på TV3 eller TV4. Plan International och SOS-barnbyar är 

exempel som varit med i VB. SOS-barnbyar återkommer 2009 igen. Hjukström menar att 

dessa organisationer har höga ambitioner, därför är de med i flera galor. Så länge detta bringar 

in pengar till dem kommer de att fortsätta med samma metod. Den dag marknaden säger ifrån 

kommer dock denna form av marknadsföring att upphöra.  
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Hjukström menar att typen av människobild VB arbetar med att förmedla inte innefattar 

bilden av att barnen är handlingsförlamade, lidande objekt utan snarare som barn som saknar 

resurser för att gå i skolan. VB arbetar efter FN: s9 barnkonvention, vilket innebär att de 

hävdar barns rättigheter till utbildning och hälsa, inte lidande. Hjukström menar att genom 

betraktelse av VB: s reportage och genom att lyssna till deras samtal med barnen, tydligt syns 

att organisationen inte spelar på barnens lidande utan på deras kraft. Han påpekar också att 

VB inte arbetar med att skapa dåligt samvete hos potentiella bidragsgivare, utan tvärtemot en 

sådan inriktning.  

4.3.2 ICA 

”Vi är ett av Nordens mest synliga företag och det ställs höga krav på att vi tar ett stort 

ansvar för hur vår verksamhet påverkar omvärlden.” (ICA: s ÅR 2007, s. 26) 

 

1917 startade Hakon Swenson, Hakonbolaget och är ursprunget till dagens ICA-butiker. 

Redan vid starten var filosofin att enskilda handlare med egna butiker kan ingå i samma 

inköpscentraler för att genom gemensamma inköp och marknadsföring hålla kostnaderna nere 

och därmed omsätta mer pengar. 2002 genomgick ICA-koncernen en stor ägarförändring och 

idag ägs ICA av moderbolaget ICA Ahold, 30 procent av ICA förbundet Invest, 20 procent av 

norska Canica AS och till 50 procent av Royal Ahold. (www.ica.se) 

 

En av ICA-koncernens övergripande strategier är att bidra till en positiv och hållbar 

utveckling i samhället. Intresset för dessa frågor ökar, både i omvärlden och inom ICA. Olika 

projekt genomförs dagligen för att upptäcka nya vägar att samla in pengar till välgörenhet. 

(ICA: s årsredovisning 2007) 

 

Enligt Wigstein har ICA: s framgångar ur ett CSR-perspektiv grundat sig i deras långsiktiga 

samarbeten som de har arbetat med sedan slutet av 70-talet. Wigstein berättade att ICA inte 

bara samarbetar med olika stora organisationer utan ser även till den lokala aspekten. De små 

lokala handlarna har sina idéer och sponsringsprojekt samtidigt som de har möjlighet att vara 

delaktiga i de större globala projekten vid exempelvis julkampanjer. Denna kombination och 
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spridning skapar bredd samtidigt som Wigstein vill betona vikten av att ändå ha färre 

strategiska partners och istället sikta på långsiktiga relationer och konsekventa val.  

 

De tre större organisationerna vilka de valt att samarbeta med och som ICA känner att de kan 

stå för är World Childhood Foundation, Världsnaturfonden och Röda Korset. Wigstein 

redogör för att dessa tre organisationer håller en hög nivå och täcker en bra del av vad ICA 

står för. Genom dessa organisationer så når de utsatta barn, aktuella världsproblem och miljö 

och klimatfrågor. ICA har också mindre projekt som exempelvis samarbete med Rosa Bandet 

och Blodgivning, den enda faktorn som finns med alla organisationerna är att de alla kan 

redovisa sin verksamhet och att det inte finns några hemligheter. Men samarbetet med de tre 

större organisationerna ser Wigstein som en marknadsstrategi och han menar att det endast är 

positivt med samarbetena. Det enda negativ är att det inte ges tillfälle att andra får chansen 

men Wigstein säger att ett företag inte kan svara ja på alla samarbeten och förfrågningar. 

Dock betonar Wigstein vikten av att engagera sig i etiska frågor och han tror att inga moderna 

företag skulle överleva om de inte valde att engagera sig inom denna typ av frågor. ICA har 

ett stort arbete vilket rör etik och samhälle och de har valt att beskriva etiken genom 

begreppet ”ICA: s goda affärer”. Detta begrepp binder samman att ICA skall drivas med 

lönsamhet och god etik. De skall lyssna på kunderna och därmed alltid utgå ifrån dessas 

behov. Mångfald och en öppen dialog med omvärlden uppmuntras och det finns alltid 

garantier om produktsäkerhet och kvalitet. ICA skall alltid främja och verka för en god miljö 

genom att säkerställa hälsa och hållbara utvecklingar. (www.ica.se) 

 

Wigstein ansåg att det var hedrande att respondenternas val blev ICA vid frågan ”Vilket 

företag anser du arbetar aktivt med välgörenhetsorganisationer”. Han menade att det troligtvis 

berodde detta på den julkampanj ICA hade innan jul tillsammans med Childhood. Målet med 

julkampanjen var att nå 5 miljoner kronor och ett kvitto på framgången kan i detta fall 

härledas till Peter Jöbacks jul-CD ”En god jul och ett gott nytt år”, som blivit en succé och 

över 95 000 skivor är sålda. 10 kronor per skiva direkt gick direkt till Childhood. Wigsteins 

föraningar kring det lyckade resultatet bekräftas vid en snabb titt in i bloggvärlden, där 

människor skriver om ICA: s fina och generösa handlingar som resulterat i den lyckade 

julkampanjen (www.ladyred.se). Wigstein ser framgången som ett bevis på att långvarigt och 

konsekvent arbete leder till något gott.  
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Kundernas ökade kunskap om världsproblemen medför att de blir alltmer engagerade i frågor 

rörande dessa, vilket även ökar deras krav på företag. Detta yttrar sig i att de sträcka sig 

alltjämt längre än pris och kvalitet, utan alltmer på en nivå där fokus ligger på företagens 

sociala ansvar gentemot omvärlden. ICA: s arbete med Childhood sträcker sig längre än till 

bara att skänka pengar, menar Wigstein och han vill verkligen betona samarbetet. De sitter 

med på Childhoods månadsmöten och engagerar sig i deras verksamhet, fokus läggs inte 

enbart på det som händer just nu utan ICA ser på sina samarbeten med en långsiktighet. Något 

som ytterligare bekräftar deras engagemang är försäljningen är julbrödet, där ICA, Skogaholm 

och Polarbröd, skänker 5 kronor för varje sålt bröd till WCF (www.newsdesk.se).  Kampanjen 

är ett exempel på hur ICA drar nytta av det faktum att miljoner svenskar besöker dem varje 

vecka i syfte att få dem att skänka pengar till välgörenhet. Totalt beräknas en miljon bröd 

säljas under julhelgen (www.csripraktiken.se). 

 

För att nå ut med samarbetena och marknadsföringen så menar Wigstein att stor vikt bör 

läggas på den integrerade kommunikationen samt att alltid använda alla tillgängliga kanaler. 

Detta kan vara orsaken till varför ICA har lyckats nå Generation Y. De marknadsför sig först 

internt över intranät och därefter exponeras de både i själva butiken men också i media. ICA 

gör budskapet synligt överallt, ica.se, den egna tidningen Buffé och reklam. Wigstein vill 

också belysa vikten av att synas ute i butikerna då ICA varje vecka har 9.5 miljoner besökare 

och för att budskap skall fungera i butiken så måste de anställda vara tillfredsställda och ett 

exempel Wigstein tar upp är att de anställda vid Rosa Bandet-kampanjen fick vars en rosa ros. 

Är de anställda i butiken glada ambassadörer för ICA: s budskap så genomsyrar också detta 

hela verksamheten.  

 

En ny kanal som ICA testat i samband med Childhood kampanjen är en tävling där de ger 

icke professionella filmskapare möjlighet att göra en reklamfilm med temat ”Barn skall få 

vara barn”, för att sprida kunskap om Childhood. I en artikel från Dagens Media går att utläsa 

att ICA genom ett samarbete med Mookie, ett nätverk för filmmakare, har fått in 50 

manusförslag på hur organisationen Childhood Foundation kan kommuniceras. En jury 

bestående av anställda på ICA, Childhood och Mookie, har sedan valt ut de tre bästa manusen 

som därefter filmats för pengar som ICA bidragit med och slutligen har besökare på Ica.se ha 

fått möjlighet att rösta fram sin favorit (www.dagensmedia.se). Det vinnande bidraget 

kommer att visas på kommersiella tv-kanaler på ICA: s bekostnad. Wigstein menar att detta är 

ytterligare en ”snackis” och en ny dimension för att nå konsumenten.  
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Childhood kampanjen innebär att ICA sätter sitt eget varumärke i pant eftersom om 

konsumenten väljer att köpa ICA:s egna varor så skänker de 1% till Childhood.  Wigstein 

menar att detta är ett bra sätt att bidra utan att känna skuld och tyngd. Utan att göra för stora 

avgörande beslut så är dessa beslut väldigt enkla. Väljer du ICA:s ketchup så handlar du för 

en god sak. Wigstein vet ej ännu om denna kampanj kommer att ge vinst för företaget men 

han menar att vid andra kampanjer har effekten blivit en ökad försäljning på sikt. Om kunden 

hittar en ny produkt vilken de köpt i samband med ett välgörenhetserbjudande så kan köp av 

vara bli en vana och på så sätt kan ICA till viss mån styra konsumentmönstret.  

 

Även om drivfjädern för ICA är att engagera sig hur det ser ut i kvarteret och globalt så säger 

Wigstein att ICA:s affärsidé trots allt inte är att idka välgörenhet. ICA är ett företag som 

eftersträvar vinst. Till kritik som riktats mot företagssamarbeten så menar Wigstein att det är 

en marknadsstrategi och att man inte kan vänta på att staten eller samhället skall rädda 

världen. Det finns varken tid eller råd att sitta och vänta. Han menar dessutom att även den 

vanlige Svensson vill bidra på sitt sätt. 

 

 

 

 



 
 

62 

5 Kompletterande teori 

 

Detta kapitel innehåller kompletterande teori vilken har utvecklats utifrån den empiri som 

insamlats och studeras. Vidare presenteras en utveckling av uppsatsförfattarnas modell vilken 

har utökats med nya teorier och filosofier.   

 

 

Uppsatsförfattarna har identifierat ett behov av att ytterligare presentera teori, då det efter den 

empiriska undersökningen har framkommit nya tankar och resonemang. I många av de 

empiriska undersökningarna uppkommer kommentarer att skuld och skam kan påverka en 

persons handlande. Samtidigt menar både Världens Barn och ICA att skuldbegreppet inte 

används i deras marknadsföring. Den hypotes författarnas väljer att presentera är att 

skuldkänslor kan ha en inverkan på hur CM-aktivieter mottas och därför behövs denna 

bakgrund för att besvara uppsatsens frågeställning. Detta är orsaken till den adderade pil som 

finns med i nya modellen. Ytterligare en faktor har beaktats är huruvida det personliga 

ansvaret påverkar skuldkänslan och uppsatsförfattarna tycker sig ha identifierat någon form av 

bristande ansvar hos respondenter och övriga intervjuade. Ansvarsfaktorn är således det blå 

rektangeln som finns innan kommunikationen når generationen. I analyskapitlet kommer det 

därmed resoneras kring huruvida skuldkänslan kan komma att påverka olika situationer samt 

hur ansvar kan sättas i relation till valet att delta eller att inte delta i en CM-kampanj. 

Uppsatsförfattarna väljer att tillföra hypotesen i den presenterade modellen. 
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Modell 5- Utvecklad tillämpning av teori. 

5.1 Ansvar 

I dagens samhälle tar många företag ett samhällsansvar genom CSR-arbete, etisk policy och 

moraliska ansvarstaganden Ulver-Sneistrup (2008-12-10). Trots att uppsatsens utgångspunkt 

är utifrån företags synvinkel, bör också individens ansvar ifrågasättas. Ann Heberlein, lektor 

och doktor vid teologiska institutionen vid Lund Universitet, har under det senaste året blivit 

mycket uppmärksammad på grund av sin bok Det var inte mitt fel (2008), vilken just 

behandlar människans ansvar. Heberlein (2008) menar att människan idag tycker att inget är 

ens eget fel och hon menar att Sverige har blivit ett land där människorna skyller alla sina 

svagheter och misslyckanden på andra. Hon talar om en massflykt från ansvaret och att det 

överallt finns offer som skyller ifrån sig. Offer kan man bli utifrån vilka grunder som helst 

och det aldrig är ens eget fel. Orsaken spelar ingen roll, utan människan vill skylla ifrån sig 

och lägga skulden på någon annan. Exempel på situationer kan vara allt från graviditet, 

arbetslöshet, dåligt självförtroende, till sprucket äktenskap etcetera. Heberlein menar att 

människan i dagen samhälle är på väg att rationalisera bort skulden och påpekar att det är 

viktigt och konstruktivt att känna skuld. Uppsatsförfattarna väljer utifrån Heberleins 

resonemang att lägga stor vikt vid hur skuld kan påverka människor och vilka konsekvenser 

detta kan leda till. Modellen ovan har adderats med ytterligare en figur, vilken precis som 

föregående figur anats vara svår för företag att forcera. Figuren är en metafor för den 
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bristande ansvartagande känsla segmentet har, vilket sedermera gör det svårare för företag att 

nå dem genom CM-aktiviteter.  

5.2 Skuldkänslor 

Nilsson (2008-12-04) redogör för skuldkänslor, vilka kommer från den medfödda affekten 

skam/förödmjukelse, som är en av de nio medfödda affekterna hos människan. Affekter 

förstås av uppsatsförfattarna vara motsvarande medfödda fysiska reflexer, men på det 

emotionella planet. Således torde skuldkänslor vara mycket djupt rotade hos människan. Detta 

bekräftas av Nilsson, som berättar att affekten är det som uppstår först hos en människa, sedan 

känslan och först därefter det abstrakta tänkandet. Affektsystemet är vår primära och 

grundläggande motivation - och värdesystem, det vill säga vad som uppfattas som bra eller 

dåligt.  

 

Nilsson utvecklar betydelsen av affektionen skam, vilken i förlängningen leder vidare till 

skuld. Hade inte skam funnits medfött i människan, hade människan inte blivit en civiliserad 

varelse. Skam ligger bakom barnets socialisation, fortsätter Nilsson och därmed bygger 

således människans civilisation på skam. Vidare används skam i förhållandet förälder till 

barn, när det markeras vad som är rätt eller fel. Skam är i grunden en affekt som riktar sig 

inåt, den får oss att känna att ”det här är oerhört plågsamt” (Nilsson 2008-12-04). 

Följaktligen är skam mycket starkt, Nilsson menar att det är ”giftigt” och berättar vidare att 

det är skam som får oss att stelna till när vi blir påkomna med att göra något som vi inte borde 

göra. Uppsatsförfattarna gör tolkningen att när en människa agerar så att dess moral inte 

överrensstämmer med dennes etiska tänkande, kan skam upplevas. Detta kan sedermera leda 

till dåligt samvete, vilket Nilsson förklarar kan användas som ett vardagsord för skuldkänslor. 

 

Även Alf Nilsson menar att det budskap som sprids idag bland den yngre generationen är att 

satsa på sig själv, det vill säga individen som egen varelse. Detta skiljer sig från den äldre 

generationen vilka präglades av att kollektivet sattes i fokus. Det finns mycket starka 

socialisationsfaktorer i detta, det påverkar varje generation och följer med dem resten av livet. 

Utifrån vilken generation företag vill nå, bör de anpassa sitt budskap. Den individualistiska 

generationen, är den som är nu, menar Nilsson. Denna har inte klart förstått skuld och ansvar, 
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just på grund av individualismen. Resonemanget om den individualistiska generationen som 

Nilsson för är onekligen mycket intressant för uppsatsens utgång, menar uppsatsförfattarna. 

Detta eftersom skuldkänslor och ansvarstagande skulle kunna ha betydelse för hur Generation 

Y uppfattar marknadsföring som riktar sig till dessa parametrar. 

 

Nilsson understryker att vid analys av skuldkänslor, är det viktigt att förstå att så länge en 

person är tonåring är människan fortfarande under utveckling. De är tankemässigt och 

känslomässigt utrustade precis som vuxna, men de båda samverkar inte. Generation Y 

sträcker sig från personer födda 1994, det vill säga från 14 år. Uppsatsförfattarna resonerar att 

faktumet kan försvåra för företag när de riktar sig till denna grupp som homogen. Således är 

detta något att ta i beaktning vid diskussion av det yngre åldersspannets åsikter i denna 

uppsats. 

 

En diskussion huruvida etik, moral och skuldkänslor förhåller sig, menar uppsatsförfattarna är 

betydande för djupare förståelse av ämnet. Detert, Treviño och Sweitzer (2008) har undersökt 

hur människor använder sig av moralisk frigörelse, vid beslut gällande etiska frågor. Moralisk 

frigörelse definieras av studien som de mekanismer vilka gör att människors moral blir passiv. 

Detta kan sålunda förklara hur personer kan utföra beslut som inte är etiskt korrekta, utan att 

skuldkänslor uppstår. Studien visar att en person kan känna empati, oavsett om den handlar 

etiskt eller oetiskt, medan cynism främst föreligger hos de människor vilka kan handla oetiskt. 

Således förstår uppsatsförfattarna det som att skuldkänslor inte nödvändigtvis behöver uppstå 

hos människor, även om deras moraliska agerande inte överrensstämmer med dess etiska 

tänkande. Detta resonemang kan tyckas skilja sig något från Nilssons, dock tolkar 

uppsatsförfattarna honom som att båda dessa resonemang ändå kan gå hand i hand. Detta då 

Nilsson inte uteslutande säger att skuldkänslor uppstår, utan att de kan uppstå. 

 

Ma’anit (2007) redogör för hur skuldkänslor influerar oss i alla våra handlingar, oavsett om 

det gäller. Författaren menar att skuld får människor att handla på ett speciellt sätt, för att 

dämpa dessa känslor. Hibbert et al (2007) utvecklar detta, genom en studie med fokus på 

huruvida skuldkänslor har positivt samband gentemot donationsintentioner. Resultatet tyder 

på att kunskap om vad donationen går till, tillsammans med övertalning, har en inverkan över 

hur mycket skuldkänslor som uppstår hos konsumenter, angående ifall bidrag ska ges eller 

inte. Följaktligen kan detta ses som en indikation på att resonemanget uppsatsförfattarna 

gjorde ovan, utifrån Ma’anit och Hibbert et al, är rimliga. Konsumenters känslor, jämte deras 
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åsikter mot själva välgörenhetsorganisationen, innehar en positiv korrelation mot deras 

skuldkänslor. Följaktligen tolkar uppsatsförfattarna det som att skuldkänslor, vilka fås igenom 

vetskap och gillande om välgörenhetsfrågan och organisationen tillsammans med 

marknadsföring, ger bidrag. Uppsatsförfattarna resonerar att genom att donera pengar till 

välgörenhet, borde skuldkänslorna dämpas.  Detta då personen har gjort något åt saken till det 

som orsakade skuldkänslorna. Det vill säga, genom att skänka pengar till välgörenhet, 

förbättrar personen situationen för den fråga vilken organisationen driver.  

 

Burnett och Lunsford (1994) presenterar liknande resonemang som ovan och menar att 

känslor utav skuld är en motivationsfaktor för konsumenter vilka befinner sig i en 

köpsituation. Detta kan tolkas som att överrensstämma med Nilssons redogörelse att 

skuldkänslor har sin grund i skam, vilket tidigare redogjordes för var en del av det primära 

motivations- och värdesystemet. Merparten av marknadsföring vilken berör skuldkänslor, går 

ut på att övertala konsumenten att vid köp av produkten skulle dessa känslor försvinna, 

fortsätter Burnett och Lunsford. Konsumenters beslutsprocess vid köp kan influeras av 

faktorn skuld och kan därigenom bli påverkad av marknadsföring. Således kan skuldkänslor 

vara bidragande till förståelse av köpsituationer, vilket marknadsföring vidare kan använda 

sig av. Konsumenters köpbeteende kan följaktligen påverkas betydligt av skuldkänslor, vilket 

uppsatsförfattarna tolkar kan få dem att välja en produkt, vilken samarbetar med välgörenhet, 

framför en annan som inte gör det, då detta kan dämpa deras känslor. En manipulativ 

marknadsföringsstrategi, vilken grundar sig i konsumenters skuldkänslor, skulle således 

kunna bidra med köp. Dock responderar konsumenter olika beroende vilken typ av grad utav 

skuldkänslor de upplever. Hibbert et al påpekar att företag vilka använder sig av en sådan 

marknadsföringsstrategi som Burnett och Lunsford förespråkar, bör vara medvetna om att 

missbruk av makt kan leda till förlorat förtroende. Uppsatsförfattarna utvecklar detta med 

resonemanget att manipulativa avsikter ger en negativ inställning till marknadsföring, vilket 

får konsekvensen att skuldkänslor dämpas och därmed viljan att donera, det vill säga köpa en 

co-branding produkt. Burnett och Lundsford tolkas av uppsatsförfattarna som att 

konsumenters skuldkänslor kan delas in i tre olika delar; vilket typ av tillstånd av skuld som 

upplevs, vilken typ av köp det avser samt hur mycket produktens marknadsföring fokuserar 

på skuld. Dessa borde således vara av betydande vid analys kring hur stor inverkan 

skuldkänslor har på konsumenten samt hur mycket skuld konsumenter upplever vid en 

köpsituation.  

 



 
 

67 

Nilsson utvecklar Burnett och Lunsfords tankegång om skuld och talar precis som Heberlein 

istället om ansvar, vilken är en vanlig känsla hos människor. Ansvar är starkt sammanlänkad 

med skuld. Var gränsdragningen går mellan de båda känslorna inte är konstaterad. En ideell 

organisation kan ses ha ansvar som fokus och värdegrund, till skillnad mot ett kommersiellt 

företag. Nilsson menar att företag ska vara försiktiga med att använda sig utav det 

resonemang som Burnett och Lunsford för, det vill säga att använda sig av skuld i 

marknadsföringssyfte och hellre rikta sig gentemot ansvar. Dock är detta enligt Heberlein inte 

helt friktionsfritt, när företag riktar sig till Generation Y.    
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6 Analys 

 

I följande kapitel presenteras en tolkning av hur företag skall nå Generation Y utifrån teori 

tillsammans med empiri. Analysen är uppbyggd till viss del efter den modell som 

presenterades i kapitel 5, Kompletterande teori. De olika delarna kommer att analyseras 

separat men förhoppningen är att klara samband skall uppstå. Viktiga faktorer vilka 

uppsatsförfattarna uppmärksammat kommer att fungera som underrubriker.  

 

 

En etisk aspekt är något som genom uppsatsens teoretiska, likväl som empiriska 

undersökning, visat sig vara betydande för både företag och respondenter. För att företag skall 

nå Generation Y, verkar efter presenterad teori och empiri CM-aktiviteter vara rimligt att utgå 

från. Eller är detta för ”enkelt” för att vara sant? Generationen har trots allt utnämnts som 

bland annat cynisk och kompromisslös (Magnergård Bjers 2008; Parment 2008). Hur hanteras 

ett segment som blivit så präglade av mediesamhället, att de genom sin uppväxt själv blivit 

”utbildade marknadsförare” (Parment 2008; Ulver-Sneistrup 2008)? Analysen som följer har 

som ambition att reda ut hur företag bör agera genom CM-aktiviteter, för att nå det kanske 

mest komplexa och ifrågasättande segmentet som skådats. 

6.1 Ett etiskt ställningstagande 

Både Axelssons (2007) och Hallvarsson & Halvarssons (www.hallvarsson.se) undersökning 

redogör för hur betydelsefulla etiska frågor är idag. Studierna förtydligar i siffror de insikter 

och åsikter som bland andra Ulver-Sneistrup (2008-12-10) och Wigstein (2008-12-11) har. 

Ulver-Sneistrups teori till varför företag väljer att samarbeta med välgörenhetsorganisationer, 

har sin utgångspunkt i att företag vill påvisa sin ansvarsfullhet. Vidare menar hon också att 

samarbeten mellan företag och välgörenhetsorganisationer har att göra med utbud och 
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efterfråga, där ansvarstagande företag efterfrågas på marknaden. Wigstein presenterade 

liknande tankar och menar att moderna företag idag inte kan överleva på marknaden utan att 

inkludera etiskt tänkande i sitt arbete. Wigstein menar också att ICA, som är ett mycket stort 

företag och arbetar efter begreppet ”goda affärer”, tack vara sin storlek och ställning på 

marknaden kan anses vara vägvisande för hur andra företag bör arbeta.  

 

Resonemangen Ulver-Sneistrup och Wigstein för, kan tolkas som en förklaring till det stora 

antal företag som idag utgår ifrån etiska frågor både i sitt dagliga arbete och med försäljning 

av varor. Vidare kan anledningen till företags etiska arbete utifrån ovanstående tolkas som att 

engagemanget finns, eftersom det är vad företag uppfattar att konsumenter önskar. Huruvida 

samma mängd företag skulle arbeta efter etiskt tänkande om uppfattningen var att 

konsumenter inte efterfrågade det, är inte något uppsatsen ämnar besvara, då detta inte 

föreligger inom uppsatsens problemområde. Vidare är det inte heller uppsatsens intention att 

spekulera i företags bakomliggande motiv. Dock väljer uppsatsförfattarna att utgå från att 

företag vilka samarbetar med välgörenhet, agerar efter ett konsekvensetiskt perspektiv. Det 

vill säga, de agerar efter maximering av värden. Trots detta är det många företag som skänker 

och som därmed vill påvisa socialt ansvar, vilket tyder på att de använder en utilitaristisk 

modell genom vilken de önskar finna den största lyckan för hela samhället. Således borde 

uppsatsens problemställning vara relevant för företag, då denna har som ambition att besvara 

hur företag kan maximera värdet av etiskt arbete gentemot det specifika segmentet Generation 

Y. Dock menar uppsatsförfattarna att det inte är värdemaximerande signaler företag genom 

etiskt arbete vill sända ut, utan snarare vill bli uppfattade som goda samhällsmedborgare, det 

vill säga som utilitaristiska. (Brytting 2005) Detta kan tolkas framgå i bland annat ICA:s 

årsredovisning där företaget vill påvisa att de tar socialt ansvar, medan Wigstein klargör att 

det är en marknadsstrategi (ICA:s ÅR 2007).  

 

För att belysa etiskt engagemang från Generation Y, ger bland annat Hjukström (2008-12-03) 

från Världens barn en av flertalet av liknande indikationer som uppkommit genom uppsatsens 

gång. Hjukström berättade att responsen från målgruppen under höstens kampanj hade varit 

stort. Uppsatsförfattarna tolkar detta som att segmentet finner etiska frågor engagerande, 

vilket även stöds av Parments (2008) beskrivning av Generation Y. Ur ett företagsperspektiv 
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skulle följaktligen Generation Y:s etiska intresse kunna användas, för att få segmentet att 

välja deras produkter framför konkurrentens.  

I fråga 3 i enkätundersökningen framgick det att mer än 80 procent av respondenterna aldrig 

eller sällan skänker till välgörenhet. Intressant är att samma antal, över 80 procent, i fråga 11 

angav att deras givande kommer att förändras i framtiden och att de genom ökad inkomst 

kommer att bidra mer. Uppsatsförfattarna tolkar detta som att segmentet vill bidra till 

välgörenhet, men på grund av sin finansiella situation inte menar sig ha möjlighet till detta, 

vilket även var ett återkommande resonemang i djupintervjuerna och även ett resonemang 

som Parment förde. Det kan också tolkas att generationens framtida ansvar jämte 

medmänniskan kommer att öka, i enligt Heberleins (2008) teori. Följaktligen kan detta 

uppfattas som att Generation Y:s moraliska handlingar (att inte bidra till välgörenhet), inte 

stämmer överrens med deras etiska tänkande (att vilja bidra till välgörenhet) (www.ne.se).  

 

De av respondenterna vilka i enkätfråga 4 angav att de skänker pengar till välgörenhet, 

menade att de gjorde så för att undgå dåligt samvete och då de upplevde empati gentemot de 

vilka har de sämre än de själva. I djupintervjuerna uppmärksammades att Generation Y satte 

värde på möjligheten att med små medel kunna bidra till en bättre omvärld. Att köpa en 

produkt som samarbetar med välgörenhet blir följaktligen ett enkelt sätt att engagera sig och 

bidra till välgörenhet. Generation Y skulle vid konsumtion av co-branding produkt inte bara 

kunna få positiv uppfattning om företag, då de tar socialt ansvar, utan skulle även kunna bli 

nöjd med sig själv. Detta då de tar ansvar genom att bidra till välgörenhet och skulle därmed 

kunna dämpa sitt dåliga samvete för att de inte bidrar till välgörenhet och får då etik och 

moral att samverka. Sålunda skulle co-branding kunna tolkas gynna alla som samverkar: 

företag, välgörenhetsorganisation och konsument.  

 

Uppsatsförfattarna förstår Westberg (2004) utifrån att företag således borde kunna vinna 

konkurrensfördelar om de framhäver att köp av deras produkt är ett enkelt och för 

konsumenten kostnadsfritt sätt, att ta socialt ansvar och bidra finansiellt till välgörenhet. 

Vidare menar även författarna att därför det borde vara rimligt att företag arbetar utifrån 

premissen att behandla Generation Y:s konsumtion av produkter som har samarbete med 



 
 

71 

välgörenhet utifrån ett utilitaristiskt agerande (Brytting 2005). Det vill säga, nyttan av 

handlingar maximeras. Detta ligger även i likhet med Löhman och Steinholtzs (2003) 

diskussion om när företag blir representanter för konsumenters samvetstaganden.  Det borde 

således vara ett effektivt sätt för företag att knyta sig an Generation Y på, innan de blir äldre 

och enligt egen utsago tjänar mer pengar vilket gör att de själv aktivt kommer att bidra 

finansiellt till välgörenhet.   

Dock menar uppsatsförfattarna att ett varningens ord borde uttryckas för de företag vilka tror 

att etiskt arbete automatiskt leder till konkurrensfördelar. Uppsatsförfattarna väljer att tolka 

konkurrensfördelen utifrån premissen att dessa uppstår om företaget är ensamt i sin bransch 

om att driva etiskt arbete. Om så däremot inte är fallet, utan att flertal företag i samma bransch 

arbetar efter etiskt tänkande, föreligger risk att Generation Y skall ”förutsätta” att sådant 

arbete finns.  Denna förutsättning kan ha sin grund i både Wigstein och Ulver-Sneistrups 

konstaterande att företag idag inte klarar sig utan ett etiskt arbete. Vid dessa fall uppstår 

således inte en konkurrensfördel, utan etiskt arbete gör följaktligen endast att företag i denna 

aspekt hamnar på liknande nivå som konkurrenterna. Uppsatsförfattarna menar därför att 

konkurrensfördelen i en bransch där många företag arbetar med etiska frågor, föreligger hos 

det företag vilket kan kommunicera sitt välgörenhetssamarbete framför konkurrenternas. 

Pinell (2008) menar att det är genom marknadsföring företag skall förmedla sitt etiska arbete. 

Detta är också något som Wheaton (2008) skulle kunna tolkas instämma i, då han menar att 

marknadsföring är ett bra sätt för företag att skildra etiskt tänkande och moraliskt arbete. 

Åstadkoms detta, menar Wheaton att det leder till ökade marknadsandelar. Enligt Wigsteins 

och Ulver-Sneistrups resonemang om företagens etiska arbete ovan, ifrågasätter dock 

uppsatsförfattarna huruvida det verkligen uppstår en konkurrensfördel genom CM-arbete. Har 

det istället blivit något företag inte klarar sig utan?  

6.2 Olika nivåer och syn på CSR 

Ulver-Sneistrup (2008-12-10), liksom Maignon et al (1999), redogjorde för att anledningen 

till att CSR uppkom var att samhället hade önskemål om sådant. Som författarna 

genomgående under uppsatsen har påvisat, är fallet inte så enkelt att företag kan driva CSR-

arbete för att uppnå enhetligt positivt inställda konsumenter, vilket bland andra Löhman och 

Steinholtz (2003) också påvisade. Trots att författarna ovan redogjort för att Generation Y 
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generellt är positivt inställda till etiskt arbete, har det under uppsatsens empiriska 

undersökning framkommit att segmentet inte uteslutande ställer sig entusiastiska och 

uppskattande till företags CSR-arbete. Detta framgår bland annat ur enkätundersökningens 

fråga 16, i vilken respondenterna svarade för vad de ansåg var motivet bakom samarbete 

företag och välgörenhetsorganisation emellan. Hela 80 procent trodde att den främsta orsaken 

till samarbeten var antingen ekonomiska intressen eller exponeringsmöjligheter, från företags 

sida. Endast 11 procent ansåg att företag har ett genuint intresse av samarbeten. Det finns 

således en stor och överhängande skepticism till företags samarbete med välgörenhet, vilken 

sedermera kommer att redogöras för mer ingående nedan.   

 

Utformning av marknadsföring, det vill säga CM-aktiviteterna, skulle kunna vara ett sätt att få 

dem som inte är positivt inställda till CSR och co-branding att bli det. Vidare finns det som 

under uppsatsens gång presenterats många företag som har CSR-arbete och marknadsföring 

skulle kunna bli ett sätt att urskilja sig från konkurrenterna på. Genom utformning av CM 

skulle företag kunna påvisa att deras CM-arbete är unikt och därmed genuint, tillskillnad från 

schablonmässigt. Utifrån intervjuerna utläser uppsatsförfattarna att reklam från företag som 

vill påvisa sitt samarbete med välgörenhet, bör genomföras på ett kreativt, relevant och 

intressant sätt, vilket kan tolkas som överrensstämmande med Ulver-Sneistrup, då hon menar 

att det är på detta sätt samarbeten bör gå tillväga. Ulver-Sneistrup redogjorde vidare för 

Generation Y:s medlärda insikt i marknadsföring, vilket bland annat även kan tolkas vara 

liknande det resonemang Parment (2008) har om hur generationen blivit präglad av sin 

uppväxt i ett informationssamhälle. Därför menar uppsatsförfattarna att det är rimligt att utgå 

från att det är extra viktigt för företag att vara äkta i sitt CSR-arbete och även kunna redogöra 

för detta.  

 

Följaktligen menar uppsatsförfattarna att det är av yttersta vikt att företag får Generation Y att 

förstå att deras CSR-arbete inte är en schablonmässig marknadsföringsstrategi, utan ett 

verkligt sätt att få de etiska och moraliska aspekterna att överrensstämma. Ett steg i denna 

riktning, det vill säga att få skeptiker att inta en positiv inställning till CSR, menar 

uppsatsförfattarna skulle kunna vara att företag redogör och motiverar för grunden bakom 

arbetet. Detta skulle kunna tänkas bidra till att Generation Y får insikt i varför samarbetet med 
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välgörenhet finns och förhoppningsvis därmed eliminera skepticismen. Ett exempel kan vara 

Body Shop, vilka återfinns inom andra nivån i Ulver-Sneistrups diagram. De arbetar efter 

tesen att CSR är en del av företagets identitet istället för bara en strategi. Vidare skulle även 

företag kunna understryka att CSR-arbetet är långvarigt och att organisationen har en 

koppling till företagets produkter, så att konsumenterna förstår att det är genuint och inte 

endast en marknadsstrategi. Body Shop kan vara en inspiration för andra företags CSR-arbete, 

då dessa har lyckats att kombinera både ett långvarigt och ett utarbetat etiska ansvar, 

tillsammans med ett vinstmotiv och gjort dessa faktorer till företagets syfte. Dessa argument 

går även i linje med Ulver-Sneistrups åsikt, om hur företag bör agera när de arbetar med CSR 

och är således rimliga att utgå ifrån enligt uppsatsförfattarna. 

6.3 Att kommunicera genom co-branding och CM 

Co-branding och CM-kampanjer har efter studier visat sig vara effektiva 

kommunikationsmedel i dagens hårda konkurrens företag emellan, vilket författarna anser 

vara anledningen bakom företags flitiga användning av dessa. Genom CM kan företag påvisa 

att de gör har frivilligt, utanför vad som är lagstadgat, CSR-engagemang, vilket också är hur 

Kotler och Lee (2005) samt Löhman och Steinholtz (2003) definierar CSR. Westberg (2004) 

menar att det finns växande intresse för CM och att detta har stimulerats av diverse faktorer 

såsom en ombytlig makromiljö, ökad efterfrågan från konsumenter, stigande konkurrens samt 

ett avtagande statligt stöd till ideella organisationer. Precis som ovan nämnt och i enlighet 

med det Ulver-Sneistrup (2008-12-08) återgav om Klein, är det av vikt för samhället att 

reflektera över företagens bakomliggande grund med CM-samarbetet. Föregående kan tolkas 

som överrensstämmande med de i Generation Y vilka är skeptiska till CSR, co-branding och 

CM. Ulver-Sneistrup menade utifrån Kleins tankar att då det avtagande statliga stödet till 

ideella organisationer till viss del har överlåtit till företag att sätta den moraliska agendan för 

samhället. Vidare menar Klein att demokratin kan komma att försvinna om storföretagens 

vinstintresse skall vara det som avgör.  

 

Hjukström (2008-12-03) på Världens Barn och Wigstein (2008-12-11) på ICA påpekar att 

deras samarbeten och kampanjer endast är av positiv karaktär, något som kan ställas i relation 
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till Ugglas (2002) teori, vilken handlar om att driva på köpbeslut och donationsintention hos 

konsumenter. För att nå ut med det faktiska budskapet rörande CM-samarbete menar Wigstein 

att en integrerad kommunikation, samt vikten av att använda alla tillgängliga kanaler är av 

betydelse. Detta för att kännedom om företags engagemang skall öka bland konsumenterna. 

Wigstein menar att sådant engagemang är positivt, vilket sedermera leder till positiv respons 

gentemot företaget. Vidare menar han att ICA gör budskapet synligt överallt, genom att i 

första hand exponera sig internt och därefter i butikerna samt övrig media.  Uppsatsförfattarna 

tolkar det som att detta kan vara anledningen till att ICA lyckats nå Generation Y, något som 

bekräftas av enkätundersökningen där hela 26 procent av respondenterna svarade att ICA:s 

CM-samarbete var det som de hade uppmärksammat tydligast.  

 

Vidare menar Wigstein att ICA:s julkampanj tillsammans med Childhood ledde till nya 

erbjudanden, exempelvis Peter Jöback-skivan. Detta fall kan enligt författarna ses som ”three-

co-branding”10, då Jöback och ICA tillsammans med Childhood ingår ett co-branding 

samarbete samt då detta är en relativt ny kommunikationskanal med vilken tre parter gynnas. 

ICA tjänar pengar på försäljning, Childhood får donationer och Jöback gör reklam för sitt eget 

varumärke som artist. Uggla och Chang (2008) förespråkar att företag bör utröna och skapa 

nya kommunikationskanaler genom co-branding samarbeten. Detta är även något ICA har 

använt sig av i julkampanjen, där de på hemsidan uppmanat konsumenter att skapa egna 

reklamfilmer. Genom detta verktyg har det engagerat olika grupper, både de som visat 

delaktighet genom att gå in och rösta och de som skapat filmerna. Dessa har sedermera varit 

delaktiga i en ytterligare marknadsföring av ICA. Att konsumenterna sedan fått rösta vilken 

av reklamfilmerna som de ansåg var bäst leder till ett ökat intresse och en delaktighet som kan 

få positiva konsekvenser genom ökad word of mouth11.  

 

Kippenberger (2000) menar att företag skall inleda samarbeten med varumärken vilka är 

väletablerade och som konsumenten därmed har god kännedom om. Ulver-Sneistrup indikerar 

att företag bör samarbeta med organisationer som kan relateras till företagets arbete, om de 

vill få stark genomslagskraft. Enligt Wigstein har ICA valt att arbeta med 

                                                 
10 Three-co-branding är ett som uppsatsförfattarna skapat.  
11 Word of mouth, marknadsföring genom att människor samtalar och sprider rykten. 
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välgörenhetsorganisationer som de känner att de kan stå för. Enligt Kippenberger skall 

motivet bakom samarbetet vara genomtänkt, men Ulver-Sneistrup berättade om juice-

företaget Innocent som inte arbetar efter de teorier som både Kippenbeger och Uggla nämner. 

Innocents co-branding arbete med ålderdomshemmet är kanske en helt ny typ av innovativ co-

branding som når Generation Y. Utifrån Innocents lyckade ”hatt-på-flaska” co-branding finns 

det kanske inte anledning att ifrågasätta ICA:s samarbetsorganisationer. Resonemanget ovan 

visar att det kanske inte behöver finnas direkta och klara linjer mellan företaget och 

välgörenhetsorganisationen. Trots att ICA inte har direkt klara kopplingar så anser 

uppsatsförfattarna att ICA:s samarbeten med Childhood, Världsnaturfonden och Röda Korset 

kan placeras i Brouthers et als (1995) tanke om complementary skills. Detta eftersom alla 

partners bistår företaget med ny kunskap och därmed ger ICA fördelar jämte andra, då dessa 

kan tänkas täcka en stor del av deras kundkrets efterfrågan på välgörenhetsorganisationer och 

därmed skulle kunna uppfattas som uppfyllande av deras önskemål.  

 

Då ICA riktar sig till en bred målgrupp, kan deras olika CSR-arbeten uppfattas som ett sätt för 

företaget att uppbringa positiva åsikter om företaget från konsumenter med olika typ av 

”hjärtefrågor”. Samarbetet med Världsnaturfonden kan tänkas härleda till legitimering av 

företagets miljöpåverkan och skulle därför kunna vara ett sätt för ICA att få de konsumenter 

vilka värnar om miljön positivt inställda till varumärket. Childhoodsamarbetet skulle kunna 

tolkas som att ICA vill påvisa sitt ansvarstagande genom att visa omsorg till utsatta barn. 

Detta kan bland annat tänkas tilltala målgruppen föräldrar. Slutligen är en möjlig tolkning av 

ICA:s samarbete med Röda Korset, att skapa en bättre värld att leva i, vilket kan ses som en 

metafor för ICA:s produkter. En målgrupp som skulle kunna attraheras av ett sådant 

samarbete kan tänkas vara de som vill konsumera på så bra sätt som möjligt, för omvärldens 

skull. De valda organisationerna kompletterar således varandra och ICA. ICA tar genom 

samarbetet med dessa ett stort samhällsansvar och vill därmed troligtvis bortse från 

Heberleins (2008) teorier att ingen vill ta ansvar. Fast där ligger också skillnad mellan 

privatperson och företag, vilket kommer att diskuteras mer nedan. 

 

Ytterligare ett sätt att skapa positiva åsikter kring co-branding, utöver traditionell 

produktmarknadsföring, skulle kunna vara att skapa både en mikro- och makroekonomisk 
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förståelse för företag. Det vill säga att liksom det resonemang Brytting (2005) förde angående 

balans mellan etik och ekonomi, skulle företag kunna påvisa att om de inte fanns skulle de 

heller inte kunna bidra till välgörenhet. Företag har dock som syfte att arbeta efter att vara 

ekonomiskt vinstdrivande, då de annars inte skulle kunna existera. Kritiker skulle dock kunna 

tänkas använda sig av argumentet såsom att företag inte hade behövt bidra till välgörenhet om 

de inte hade funnits, eftersom de då inte heller hade bidragit till exempelvis exploatering eller 

förstörelse. Detta hade kunnat mötas med motargument vilka till exempel påtalar vad 

samhället vinner på arbetstillfällen. Var, hur och från vem en sådan diskussion skulle föras är 

dock inget uppsatsförfattarna i denna diskussion är villiga att ta ställning till, då underlag för 

detta inte föreligger i uppsatsen. Förhoppning är att detta sedermera skulle få de personer som 

ställer sig frågande till företags samarbete med välgörenhet att blida sig en positiv 

uppfattning, vilket skulle kunna legitimera användning av co-branding. 

6.3.1 Misstro mot co-branding 

De inom Generation Y vilka inte har positiv inställning till CM och co-branding kan 

uppsatsförfattarna tolka utifrån Löhman och Steinholtzs (2003) teori, likväl som Neff (2008) 

och Thomas (2008). Det vill säga, på ett sätt eller ett annat ställa sig kritisk till samarbete 

företag och välgörenhet emellan. Parment (2008) menar att Generation Y anses ha en mer 

kritiskt approach än tidigare generationer. Efter att ha utfört undersökning på Generation Y, 

anser uppsatsförfattarna att det finns en kunskapslucka som företag bör ta i beaktning vid 

utformandet av marknadskommunikation. Denna ligger till viss grad i misstänksamheten 

gentemot företagens syfte med CM och co-brandingarbetet. Även om generationen enligt 

Parment ägnar mycket tankar åt miljöarbete och barnrättsfrågor, bör deras kritiska 

resonemang till reklam och marknadsföring spegla deras konsumtionsgrad. Generationen 

antar att utbytet kan yttra sig i företagens egenintresse, vilket bekräftas av 

enkätundersökningen i fråga 16 där hela 45 procent av respondenterna tror att företagens CM-

samarbete grundar i deras exponeringsmöjligheter. Vidare anser 35 procent att strävan efter 

ekonomisk vinst är en avgörande faktor. Dock finns det anledning att tro att företagen i 

utformningen av sin kommunikation väljer att fokusera på själva givandet och inte syftet till 

co-branding samarbetets existens. 
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Lotta, Jonathan och Nils är alla skeptiska mot co-branding och anser att sådant arbete endast 

handlar om kommersiellt vinstintresse från företag och att genuint intresse från företag till 

välgörenhet inte existerar. Trots föreliggande skepticism, har det genom enkätundersökningen 

i fråga 18 framgått att vid köp väljer 45 procent av respondenterna att gynna en produkt 

vilken samarbetar med välgörenhet. Detta kan av uppsatsförfattarna tolkas inneha liknande 

inställning som Axelsson (2007) återgav, det vill säga att ur en företagsaspekt finns det 

ekonomiska fördelar att vinna på välgörenhetssamarbete. Ett konkret exempel på sådan 

handling skulle kunna vara att välja att köpa ICA:s rosa morötter under Rosa Bandet-

kampanjen framför andra morötter, även om de rosa morötterna är något dyrare. Amanda och 

Jasmin uppskattar denna typ av samarbeten mellan företag och välgörenhetsorganisation. 

Dock tror de att det är av betydande att konsumenten gynnas. Trots detta framgick det i 

enkätundersökningens fråga 17 att nära 70 procent av respondenterna menade att deras 

köpbeteende förblev oförändrat fastän företag samarbetade med välgörenhet, vilket kan tolkas 

som att om de vill ha gurka så köper de inte morötter bara för att det just den gången fanns 

rosa morötter.  

 

En möjlig slutsats som kan dras från föregående, är att det kan löna sig att som företag ha co-

branding tillsammans med välgörenhet oavsett hur Generation Y tolkar företagets intentioner, 

då de ändå skulle kunna välja produkten framför konkurrentens. Dock menar 

uppsatsförfattarna att detta resonemang endast kan tänkas gälla vid premissen att ett företag 

inom branschen har co-branding. Utifall många företag inom samma bransch bedriver co-

branding förstår uppsatsförfattarna utifrån Pinell (2008), Wheaton (2008) och Bryttling 

(2005), att produkten från det företag vilket lyckas förmedla sin co-branding på ett sätt som 

överrensstämmer med konsumenters uppfattning om god samhällsmedborgare, är den som 

uppnår fördel jämte konkurrenterna.  

6.4 Att känna skuld och ta ansvar 

Att skuldkänslor och co-branding kan ha visst samband bekräftas av Strahilevitz och Myers 

(1998), då de menar att konsumenter vid delaktighet eller vid konsumtion minskar sitt dåliga 

samvete. Det vill säga, köper de en produkt som har ett samband med välgörande ändamål, 
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upplever de en delaktighet samtidigt som en känsla av att de handlat rätt kan uppkomma.  

Hjukström (2008-12-03) menar att Världens Barn inte arbetar utifrån strategin att uppmana 

till skuldkänslor, utan anser att även om de förmedlar hur barnens situation ser ut, är denna 

inte skuldkänslobelagd. Trots detta upplever delar av Generation Y generellt att dåligt 

samvete uppstår då de exponeras av välgörenhetsorganisationers reklam. I fråga 8 i 

enkätundersökningen framgick det att 43 procent av respondenterna, vilket var en stor 

majoritet jämfört med de andra svarsalternativen i denna fråga, uppgav att de vid 

välgörenhetsorganisationers marknadsföring upplevde tacksamhet gentemot sin egen 

levnadsstandard. Detta skulle sedermera kunna användas när företag utformar sina CM-

aktiviteter. Ytterligare en tolkning är att generationens skuldkänslor uppkommer genom 

segmentets dåliga samvete mot sin egen goda livssituation och tillsammans med den ibland 

känsloladdade marknadsföring välgörenhetsorganisationer kan använda sig av. Detta 

bekräftas också av Jenny, en av de intervjuade av generationen, som menar att alla borde 

påverkas av den skuldkänsla som upplevs och att bara hjärtlösa människor kan stå oberörda 

efter att ha exponerats för lidande och fördärv. Skuldkänslor skulle i detta fall inte vara 

homogena för Generation Y, utan beroende av individens situation. Dock finns det som 

Nilsson (2008-12-04) uttrycker en medfödd affekt i skam, vilken människan i sig inte kan 

påverka, som sedermera leder till skuldkänslor. Följaktligen menar uppsatsförfattarna att det 

är rimligt att utgå från att även om dåligt samvete inte föreligger hos hela segmentet över 

deras levnadsstandard, bör de bli påverkade av känslosam kommunikation. Detta kan även ses 

som en parallell till Parments (2008) teori om att Generation Y är mycket känslostyrda. 

Vidare kan även en indikation till att resonemanget är rimligt vara att det i enkäten genom 

fråga 9 framgick att cirka 45 procent kände sig påverkade av välgörenhetsorganisationers 

reklam. I fråga 7 gick det att utläsa att 35 procent menar att avgörande för bidrag till 

välgörenhet är att de upplever engagemang, strax efter de 39 procent som var i majoritet med 

argumentet vilket hänvisade till den ekonomiska situationen. Följaktligen menar 

uppsatsförfattarna att det skulle vara rimligt att tolka segmentet utifrån att känslor och 

ekonomi är två starka styrmedel vid beslutsfattande. Det går även att tolka Generation Y 

utifrån att segmentets känslor står över vetskapen om marknadsföring, vilken bland andra 

Ulver-Sneistrup (2008) presenterade var signifikant för segmentet. Anders berättade under sin 

intervju: 
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”Det känns som att de vill få oss att lida och jag har redan dåligt samvete över att det finns så 

mycket orättvisor i världen. Alla borde ha rätt till ett drägligt liv, men tyvärr så går det inte 

att välja vad man föds in i för värld.” -Anders 

Detta tyder även på att generationens känslor är möjliga att påverka.  

 

Hjukström vill ta avstånd från stötande reklam och stor del av Generation Y menar att reklam 

för välgörenhetsorganisationer kan upplevas som stötande om den blir för starkt utformad. 

Jasmin, en av de intervjuande, menar att stötande reklam ”känns billigt” och väljer att ta 

avstånd från reklam som filmar sjuka barn med stora ögon och döende föräldrar. Många 

negativa tankar hos intervjupersonerna uppstod kring TV4:s reklam, eftersom den starkt 

anspelade på skuldkänslor och visade upp lidande. Företag bör följaktligen vara strategiska i 

sitt marknadsföringsarbete. Detta för att Generation Y inte ska känna att deras intention är 

oärlig och överdriven, vilket i djupintervjuerna med bland annat Karl påvisade skulle få 

honom att vända företaget ryggen. Detta tolkar uppsatsförfattarna som en bekräftelse på 

Nilssons (2008-12-04) uttalande kring att för starka budskap leder till avstötning. En bra 

reklam, tolkar uppsatsförfattarna, bör således vara en som inte känns påtvingad och som inte 

direkt appellerar på skuldkänslor. Paralleller kan här också dras till Hjukström återgivande av 

den framgångsrika marknadsföring Världens Barns använde sig av. Denna anspelade på 

barnets behov av resurser, istället för att framhäva hur de kan lida. Följaktligen förstår 

uppsatsförfattarna att utformning av marknadsföring bör ske försiktigt i relation till 

skuldkänslor, då konsumenter annars kan ta avstånd i från den istället för att ta den till sig, i 

enighet med Nilssons (2008-12-04) resonemang om för starka budskap. Djupintervjun med 

Amanda påvisar: 

”… får man se döende människor med flugor i munnen så får jag avsmak vilket, leder till att 

jag inte är intresserad av deras verksamhet.” – Amanda 

Detta citat förtydligar resonemanget om att linjen mellan avsmak och medlidande är därmed 

väldigt tunn och kan vara svår att balansera på.  

 

Nilsson förklarade ansvartagande som en vanlig känsla och beteende hos människor och 

menar att denna är starkt sammanlänkad med skuldkänslan. Han anser att organisationer och 
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företag bör vara försiktiga med att använda budskap som anspelar på skuldkänslor och att de 

istället kan rikta sig emot konsumenters känsla för ansvar. I inledningen av uppsatsen återgavs 

ett citat av Maria Johansson från Rädda Barnen ”Unga medarbetare kommer in och kräver 

det”, vilket syftar på att unga medarbetare nästintill kräver att deras arbetsplats tar etiskt 

ansvar. Wigstein (2008-12-03) förklarade också att ICA genom sitt välgörenhetssamarbete 

vill påvisa samhällsansvar. Därför kan detta tolkas som att generationen vill att deras etiska 

tänkande som individ, ska överensstämma med arbetsgivarens handlingar. Uppsatsförfattarna 

resonerar ifall ansvarstagande i dagens samhälle kan ha förflyttat sig ifrån individ till företag. 

Således skulle företag bli en representant för konsumentens etik och moral och konsumenten 

skulle därigenom kunna tänkas undgå att ta personligt ansvar. Detta kan även ses som 

överrensstämmande med Heberleins (2008) tankegång om att människor idag inte vill ta 

ansvar för sina handlingar, likväl som Kleins rädsla inför senariot att företag sätter den 

moraliska agendan (Ulver-Sneistrup 2008-12-10).   

6.5 En cynisk framtidsgeneration? 

I förhållande till både enkät likväl som flertalet av intervjuerna med Generation Y, 

uppkommer som ovan nämnts misstro mot företags samarbeten med välgörenhet. Dessa 

grundas i ett ifrågasättande var de donerade pengarna används till och vilka motiv som 

egentligen föreligger hos företag med välgörenhetsarbete.  Nils kommentar ”... det inte finns 

några goda själar, de vill bara tjäna pengar”, menar uppsatsförfattarna är talande för 

segmentet och tolkas som ifrågasättande av auktoriteter och företag, vilket också Parment 

(2008) menar är betecknande för målgruppen. Detta kan vidare ses som en indikation på 

beskrivningen av Generation Y som cynisk (Magnergård Bjers 2008). Vidare framställs även 

Generation Y som ifrågasättande, till följd av bland annat uppfostran i akademisk anda, vilket 

även uppsatsförfattarna upplever har framträtt (Parment). Bland annat nedanstående kan 

utläsas från de öppna enkätsvaren: 

”…Det är ren bullshit egentligen, men visst är ett bidrag är bättre än inget. Men företagen 

vill uppfattas som ansvarstagande för konsumenterna, men bara så länge som dem själva 

tjänar på det och det enkelt att hitta delar i deras verksamhet som står helt i kontrast med 

detta. Att aktivt köpa en produkt för att stödja en välgörenhet känns också som ett aktivt 
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försök att bättra sitt samvete istället för att förbättra situationen för offren som välgörenheten 

hjälper.”  

Detta är ett av många citat från enkätundersökningen som påvisar ett ifrågasättande, vilket 

kan tyda på att Parments resonemang stämmer.  

 

Trots att regleringar redan finns kring välgörenhetsorganisationers finansiella arbete 

efterfrågas tydliggörande av dessa, vilket uppkom i bland annat intervjun med Nils. Detta 

skulle kunna uppfattas som att trots att regleringar finns, förmedlas dessa inte på rätt sätt. En 

möjlig tanke är att sådan information inte tränger igenom det filter uppsatsförfattarna menar 

att generationen antas inneha, då de inte använder sig av rätt sorts individualiserade 

kommunikationskanaler (Parment). En annan aspekt av det hela skulle kunna vara att trots 

kommunikation om hur medlen används, är målgruppen inte ett segment som övertygas av 

allt de exponeras för. Den sistnämnda tankegången skulle kunna tolkas som 

överensstämmande med Parments tankegång att Generation Y styrs av emotionella faktorer, 

snarare än rationella. Det vill säga, när något negativt och spektakulärt återges skapar detta 

större känslor, därav mer ihågkommande, än om någon sakligt redogör att saker är i sin 

ordning. Sålunda blir detta något som förväntas och därefter skulle inga extraordinära känslor 

uppstå. Något som författarna uppmärksammat från svaren på de öppna frågorna i 

enkätundersökningen, är att det främst är kvinnor som upplever emotionella känslor, medan 

männen är skeptiker. Detta kan uppfattas som överrensstämmande med Cui et als 

undersökning, vilken påvisade att kvinnor har en något mer positiv syn på CM-aktiviteter.  En 

indikation till att kvinnor har ett större intresse av denna typ av frågor kan vara att enkäten 

skickades ut till lika stor del män som kvinnor, men det var 15 procent fler kvinnor som valde 

att svara.  

 

Pinell (2008) understryker vikten för företag att få konsumenter att förstå mervärdet av att 

köpa en produkt vilken samarbetar med välgörenhet och betydelsen för hur det sedermera 

belyses i marknadsföringen. En del reklamfilmer nöjer sig med en diskret logga i slutet såsom 

MQ, vilken inte fick positiv respons utifrån respondenterna då detta uppfattades som otydligt. 

Andra reklamfilmer hade budskapet tydligt igenom hela filmen, till exempel Vattenfall. 

Förutom att välgörenhetsfrågan var relevant till produkten och att Generation Y finner 
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miljöfrågor aktuellt, gick det även på ett enkelt sätt för konsumenten att förstå orsak och 

verkan av välgörenhetsfrågan.  

6.5.1 Vad når igenom filtret? 

Parments (2008) undersökning presenterade att Generation Y påverkas av faktorer vid 

köpbeslut såsom utifall barnarbete föreligger, hur miljöfrågor hanteras samt hur samhällets 

finansiella situation är. Parment påvisade även att trots att segmentet påverkas mycket av 

omkringliggande faktorer, är det endast i viss mån som dessa blir avgörande på grund av 

deras ekonomiska situation. Utifrån intervjuerna med Generation Y framgick det att 

Vattenfalls reklamfilm, vilken rörde miljöpåverkan, generellt var den som bemöttes som mest 

positiv, utifrån parametern att det var den som berörde respondenterna mest. En tolkning av 

detta skulle kunna vara en återkoppling till Parment, då miljöfrågor lyfts fram som mycket 

viktigt för segmentet. Vidare orsak skulle också kunna vara att denna välgörenhetsfråga var 

den som var mest aktuell i förhållande till segmentet och därmed mest kunde relatera till. Som 

exempel på denna tankegång skulle kunna vara att när Generation Y kör bil upplever dem hur 

de sliter på miljön, medan det kanske inte är lika många som har barn och därmed blir 

barnvaccinering mer abstrakt. Trots detta går det i fråga 5 i enkäten att utläsa att 

Världsnaturfonden först kom på delad femte plats efter bland andra Cancerfonden och Läkare 

utan gränser, då respondenterna fick ange den organisation de helst skulle vilja skänka pengar 

till. En av orsakerna till att Vattenfall fick flest positiva reaktioner i intervjuerna, skulle kunna 

återfinnas i utformandet av reklamen. Bland annat kan Vattenfalls reklam anses ha en klar 

koppling mellan välgörenhetsfrågan och företaget, vilket kanske inte är lika tydligt mellan till 

exempel MQ och Röda Korset. Vidare fanns det inte heller i enkäten något direkt fokus på 

olika typer av reklam.  

6.6 Handlar det verkligen om generationen? 

Nilsson (2008-12-04) menade att Generation Y är så pass individualistiska att de inte är 

medvetna om omvärlden. Däremot skulle uppsatsförfattarna snarare benämna Generation Y 

som ytterst medvetna, något som Ulver-Sneistrup (2008-12-10) också menar. Dock vill 

uppsatsförfattarna ta det ett steg längre och menar att Generation Y:s medvetenhet inte bara 
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handlar om företag och marknadsföring, utan även om omvärldssituationen i sin helhet. 

Uppsatsförfattarna resonerar om det möjligtvis kan vara så att Generation Y:s medvetenhet är 

starkare än deras individualism. Detta skulle kunna grunda sig i att generationen ständigt 

genom olika medier har varit i kontakt med omvärlden under sin levnadstid. Generation Y har 

också upplevt invandring och är mer beresta än vad någon annan generation varit i deras 

ålder12. Ett rimligt sätt för företag att nå Generation Y borde således vara att arbeta utifrån 

deras medvetenhetsperspektiv.   

 

För att sätta uppsatsens undersökning mot Cui et als, bör det först och främst utgås ifrån att 

skillnaderna mellan svenska och amerikanska ungdomar är stor. Dock tror uppsatsförfattarna 

precis som Cui et al att 11 september händelsen kan ha påverkat deras undersökning och gett 

vissa svar som inte uppkommit idag. Ett exempel på detta skulle kunna vara preferensen på 

längd av marknadsföringskampanj, den amerikanska generationen föredrog en kortare för att 

de skapade mer intensiv verkan. En reflektion som väckts hos uppsatsförfattarna under 

uppsatsen gång är huruvida generationsdefinitionerna verkligen stämmer. Är det verkligen så 

att beskrivningen av Generation Y är unik? Kan det inte istället handla generellt om 

åldersegment? Är inte ”alla” människor mellan 20 och 30 år framåtsträvande, annorlunda från 

andra generationer och framförallt präglade av innovationer och nyheter. 

 

Uppsatsförfattarna anser att alla tidsspann bör sättas i relation till varandra. Parment (2008) 

och Oscarsson (Åhlander, 2008) menar att Generation Y har kapaciteten, utbildningen och 

kunskapen för att ordna de förändringar som de vill ha. Den generation som kallas Generation 

X vilka var 20-30 år på 80-talet, kan till viss del också kan liknas till Generation Y. Istället för 

ett informationssamhälle, existerade ett kommunikationssamhälle (som givetvis utvecklades 

på 90-talet) med en yuppi-nallegeneration. Detta medförde en drastisk utveckling av 

kommunikationskanaler. Dessa förändringar av bör ha präglat Generation X som växte upp i 

ett kommunikationssamhälle i samma mån som Generation Y blir präglade av 

informationssamhället.13 En annan målgrupp, vilken är den målgrupp idag som Hjukström 

(2008-12-03) menar är den som donerar mest, är 40–50-talisterna som var mellan 20 och 30 

                                                 
12 Författarnas resonemang. 
13 Författarnas resonemang. 
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år på 60-talet. Under detta decennium skedde bland annat den första månlandningen och det 

talas om en otrolig framstegsoptimism. Även denna grupp måste ha haft kapacitet och 

kunskap att lyckas skapa de förändringar som de ville ha. Utifrån dessa resonemang bör det 

tas i beaktning om det verkligen handlar om generationer. Det skulle i själva verket kunna 

handla om att människans liv är uppdelat i olika ålderssegment, inom vilka denne också 

förändras, på grund av yttre omständigheter. Författarna menar att fokus kanske inte bör ligga 

på en specifik generation, utan att alla generationer liknar varandra i förhållande till 

världsläget och till hur utvecklingen ser ut.  

 

Något som genomsyrar alla generationer skulle därmed kunna vara framtidsoptimismen de 

upplever i 20-30 års ålder. Det vill säga, precis som 40-talisterna tänkte när de var 25 och 

likaså vad 60-talisterna trodde när de var 25, tänker också dagens 25-åringar. Ytterligare en 

aspekt som skulle kunna tolkas som en stärkning av resonemanget är Nilssons (2008) utlägg, 

att innan människan fyllt 20 år har den inte färdigutvecklat det tanke- och känslomässiga 

samarbetet. Därför menar han att de inte kan känna skam och skuld på samma sätt som en 

äldre person kan göra. En tanke kan således vara att Nilssons resonemang även sträcker sig 

upp till högre åldrar och att det är något extra som krävs för att en människa mellan 20 och 30 

skall kunna känna riktig skuld och att en människa måste ha genomgått vissa saker för att en 

viss typ av skuldkänslor skall kunna uppkomma. Ett exempel skulle kunna ges i relation till 

Pampersreklamen, där det är möjligt att en människa är först behöver bli förälder och uppleva 

de känslor som därigenom kan tänkas uppkomma, för att känna sig skuldbelagd för att inte 

alla barn i världen har tillgång till vaccinering. Intervjuerna pekar mot samma riktning, då de 

menade att andra känslor säkert skulle kunna uppbenbara sig gentemot reklamfilmen om de 

hade haft egna barn och skulle då utan tvekan köpa Pampers. 

 

Vidare exempel på resonemanget att en individ måste ha upplevt vissa händelser för att kunna 

känna starka känslor inför exponering av dem, tydliggör bland andra både Jonathan och Karl. 

De pratade om att de borde skänka pengar till Cancerfonden eftersom de har personer på nära 

håll som drabbats av cancer. Detta skulle kunna tolkas som skuld och inger därför större vilja 

och motivation att donera. Ytterligare en aspekt som stärker resonemanget är hur de 
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intervjuade påverkades av miljöreklamen (Vattenfall och isbjörnen) med orsaken att det är 

något som människan påverkat. Anders 29 år menade att reklamen:  

”… ger en upprörande bild av människans negativa påverkan på naturen och dess djurliv.”  

Generationen kan uppfattas inneha skuldkänslor jämte djur och klimatet, då de är orsak till 

situationen. Detta resonemang är även något som tidigare presenterats i uppsatsen och då det 

kommit upp igen, kan detta tolkas som en indikation på att det är rimligt.  

 

Även om merparten av Generation Y menar att de inte har ekonomisk möjlighet att donera, 

tolkar författarna att det snarare handlar om deras brist känna den känsla som krävs. Detta 

skulle utifrån resonemanget i så fall utvecklas med tiden när dessa affektioner utvecklas. En 

indikation på detta kan vara att enkätundersökningen såväl som djupintervjuerna visar att 

Generation Y påverkas vid exponering av företags marknadsföring. Generationen visar i 

enkätsvaren att de framför allt upplever en tacksamhetskänsla gentemot sin egen livssituation. 

Det vill säga, ingen skuldkänsla uppstår. Dock påvisas genom både enkätundersökning och 

vid intervjuer istället en medvetenhet. Följaktligen efterföljer inte uppsatsens undersökning 

den linje som Nilsson presenterade, att Generation Y är så pass individualistiska att de inte är 

medvetna om omvärlden. Tvärtemot skulle snarare uppsatsförfattarna snarare benämna 

Generation Y som ytterst medvetna, något som Ulver-Sneistrup (2008-12-10) och Parment 

(2008) också instämmer med. 

 

För att sätta Generation Y i förhållande till Heberleins (2008) åsikter och tankar om ansvar, 

kan det utrönas att denna generation inte vill ta ansvar för något som de själv inte kan påverka 

eller känner skuld till. Jonathan är ett exempel på denna typ av generationen som menade att 

han inte alltid kunde gå runt och känna ett ansvar. 

”… jag har inte möjlighet att känna ansvar för våldtagna kvinnor, en förstörd miljö eller 

fattiga barn i U-länderna.” 

Dock menar uppsatsförfattarna att det är rimligt att utgå ifrån att ansvarskänsla kommer att 

utvecklas, i likhet med skuldresonemanget ovan båda är grundläggande affektioner (Nilsson). 

Skuld och ansvar skulle i så fall gå hand i hand, vilket även kan tolkas som en rimlig 

uppfattning utifrån Nilssons resonemang om att skiljelinjen dem emellan är omöjlig att dra. 
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Således skulle det kunna vara så att den dag en person är kapabel att inneha ett fullt utvecklat 

spektrum av skuldkänslor, skapas troligtvis även ett ansvarsperspektiv. Dessa förändras 

följaktligen med de skeden och tillfällen i livet som ger avtryck hos en människa.  

 

Företag upplever att Generation Y kräver att de fokuserar på samhällsansvar genom CSR, 

men samtidigt är segmentet cyniskt mot sådant arbete och vill själv inte ta ansvar, utan leva 

efter devisen att ”det är inte mitt fel” (Heberlein 2008). En ekvation som enligt 

uppsatsförfattarna är mycket komplex och kanske inte alltid går ihop, men som avspeglar 

verkligheten.   
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7 Resultat 

 

I uppsatsens sista kapitel presenteras, diskuteras och reflekteras resultatet utifrån utförd 

analys, grundad på problemställning och syfte. Avslutningsvis redogörs för förslag på fortsatt 

forskning inom ämnet. 

 

 

Uppsatsens problemställning varit av det mer komplexa slaget att besvara, då stor del av det 

undersökta segmentet upplever CM som ett cyniskt verktyg. Dock menar författarna att syftet 

har uppfylls, både ur analytisk synvinkel likväl som ur ett utredande och förstående 

perspektiv. Metoden vilken använts anser författarna var rimlig att utgå från, då uppsatsen 

tack vare den kunnat uppfylla sitt syfte. Hade undersökningen haft andra förutsättningar hade 

till exempel en större enkätundersökning varit möjlig att genomföra, vilket hade kunnat bidra 

till ett mer generaliserbart resultat. Det teoretiska ramverket bidrog till analys ur den 

synvinkel som efterfrågades, hade ytterligare teorier använts kunde möjligen ett mer 

djupgående resultat ha presenterat 

7.1 Slutsats 

Författarna har utifrån Generation Y förstått att det råder delade meningar om CSR och 

sedermera följaktligen CM, vilket bidrar till en mer komplex slutsats och situation för företag 

som genom dessa medel vill nå segmentet. Att ta socialt ansvar från företags sida är något 

som Generation Y kräver. En konkurrensfördel som tidigare förelåg genom etiskt och 

moraliskt arbete, har idag istället blivit en hygienfaktor nödvändig för överlevnad. Etik och 

moral var generellt något som respondenterna fann viktigt, dock var långt ifrån alla 

övertygade om dess förträfflighet när de kom från företag i form av CSR-arbete och CM-

aktiviteter. Två läger inom Generation Y identifierades, de som fann co-branding positivt och 

de som var negativt inställda till det. De som intog en negativ inställning till 

välgörenhetssamarbete grundade inte denna i att de var emot etiskt och moraliska handlande, 
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utan att de var skeptiska gentemot företags intention som bedriver sådant samarbete. En 

förändring i författarnas modell borde således vara att dela upp generationscirkeln i två olika 

segment utifrån deras inställning till co-branding. Detta för att det kommer i fortsättningen att 

krävas olika strategier för att nå grupperna alternativt en som kan mottas av båda grupper. 

Idag fungerar tydligen inte kommunikationen tillfredsställande. Just att segmentet kan delas 

upp i två grupper kan anses som talande för Generation Y. Generationen är svår att definiera 

och svår att sätta etikett på. Segmentet i sig är heterogen men har olika åsikter och 

donationstendenser.  

 

En intressant aspekt som uppsatsförfattarna uppmärksammade, är att trots misstro förelåg 

gentemot företags intentioner till co-brandingsamarbete, kan respondenterna ändå tänka sig att 

köpa sådan produkt. Detta då de menade att oavsett bakomliggande faktorer är det ändå en del 

som går till ett välgörande ändamål. När CSR blivit en hygienfaktor är det mycket betydande 

för företag hur de arbetar med CM, för att urskilja sig och vinna fördelar framför 

konkurrenter.  För att nå Generation Y och vinna deras förtroende bör företag arbeta utifrån 

konceptet att tydliggöra att CSR inte endast är en marknadsstrategi. Just denna 

marknadsstrategi är något som uppsatsförfattarna identifierade att detta låg till grund för 

segmentets skepticism. CSR-arbete får inte bli schablonmässigt, eftersom generationen lätt 

kan urskilja sådant och därefter drar slutsatsen att arbetet är en marknadsstrategi. Den misstro 

Generation Y upplever, kan ha sin grund i en kunskapslucka som författarna tycker sig ha 

upptäckt. Trots att generationen är att anse som ytterst medveten, finns inte tillräcklig kunskap 

om företags motiv till välgörenhetssamarbetet, vilket leder till att misstänksamhet mot 

företagen uppstår. Detta påvisas både i enkäter och efter intervjuer. 

 

Svårigheter föreligger att få marknadskommunikation att nå fram till Generation Y är bland 

annat det existerande informationsfilter, som skapats utifrån deras uppväxt i 

informationssamhället. Vidare antas även problem existera med att få segmentet att känna 

ansvar. Trots detta har uppsatsförfattarna uppmärksammat vissa kanaler som företag bör 

arbeta efter för att uppnå bästa resultat. Främst bör företag lägga fokus på att få individen att 

känna delaktighet till kampanjen, genom att ha tydlig CRM där det klart framgår vad orsaken 

är och vilken verkan bidrag ger. Fördelen med att köpa produkten ska vara lättidentifierad för 

konsumenten. Välgörenhetsorganisationen bör även uppfattas ha ett naturligt samband till 
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samarbetande produkt/företag, även om viss indikation även tyder på att sådant också kan 

vara av det mer innovativa slaget. Då Generation Y efterfrågar individualism kan ett förslag 

vara att just låta individen avgöra vilken organisation de vill stödja. Exempelvis om de köper 

mjölk så kan de välja att stödja en utrotningshotad tiger eller ett barn i Afrika. 

Uppsatsförfattarna menar att ju mer avancerat och skräddarsytt erbjudande företaget kan 

erbjuda desto större chans är det att individen känner tillfredsställelse och därmed i 

förlängningen en ökad lojalitet till produkten. Generation Y avgör således om det ska vara en 

innovativ co-branding eller om naturliga samband skall finnas. 

 

Vidare framgick även positiva reaktioner om individen själv känner att denne gynnas genom 

köp av co-brandingprodukt, om konsumenten får något som skapar mervärde för dem. 

Exempel på detta skulle kunna vara mer individualiserad och konkret välgörenhet i köp med 

produkt, såsom att konsumenten själ får namnge en ko, som går till en namngiven familj, i en 

namngiven by, som är behövande på grund av namngiven orsak, vid köp av mejeriprodukt. 

Konsumenten skulle genom detta kunna få mervärde i form av att de själv känner delaktighet 

och att de konkret bidrar, utan att det kostar något extra då denne ändå skulle köpa eller var 

sugen på mjölk. På så sätt kan det även upplevas som en bekräftelse på att köpet var bra. 

 

Företag bör dock vara försiktiga vid utförandet av CRM, så att budskapet inte uppfattas som 

negativt genom att alltför mycket och tydligt spela på skuldkänslor. Det framgick ett flertal 

premisser, bland andra individens ego, psykologiska utveckling och osmaklighet, vilka pekar 

mot att detta är ett ineffektivt sätt att bedriva CRM på. Trots detta bör företag inte utesluta att 

anspela på Generation Y:s känslor, då detta är ett effektivt sätt att nå dem, men istället för 

negativa (såsom föregående beskrivning), bör de anspela på positiva. Exempelvis i 

förhållande till barnrättsorganisationer, kan företag anspela på kraften hos dem som blir 

hjälpta, istället för deras lidande. Även om generationen agerar rationellt vid beslutsprocesser, 

påverkas deras köpbeteende till större del av emotionella faktorer. Det kanske också är här 

ansvarsfrågan skall appliceras, om köpbeteende påverkas av emotionella faktorer så bör det gå 

att koppla ansvarskänslor till ett köp (i detta fall donation). För att generationen skall ta ansvar 

för något så abstrakt som välgörenhetsdonation i stort sett är, krävs det att företag och 
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välgörenhetsorganisationernas samarbete blir konkret och relaterbart och precis som tidigare 

konstaterat, informativt och delaktighet. Då kan troligtvis också ansvarskänsla uppkomma. 

 

Vid diskussion om hur företag bör agera i förhållande till det specifika segmentet Generation 

Y, har två aspekter att ta i beaktning framkommit. Den första relaterar till bristen hos 

segmentet att inneha fullt spektrum av känslor förknippade till deras nuvarande ålder. Den 

andra ifrågasätter om det verkligen är Generation Y som är unika i sina tankar eller om det 

istället är så att alla 20 till 30-åringar agerar lika, oberoende av vilken generation de tillhör. 

Den första parametern som relaterar till ålderspannet, är teorin om förmågan att känna skuld 

och skam, då människor under 20 år inte har fullt utvecklat affektionssystem. 

Uppsatsförfattarna väljer i analysen att vidareutveckla detta och menar att personer i 20-års 

ålder måste uppleva vissa avgörande situationer, för att uppleva de känslor som krävs för att 

kunna relatera till medmänsklighet. Med ålder kommer både ökad erfarenhet, insikt och 

förståelse och ett mer utvecklat affektionssystem. Det andra resultatet handlar om att 

Generation Y kanske inte är unikt i sitt slag, utan att åldersintervallet 20-30 år alltid har varit 

ett ifrågasättande segment, med stor framtidsoptimism. Båda dessa resultat indikerar att 

företag inte bör sätta en specifik etikett på hur människor i Generation Y är, utan behandla 

dem som vilket ålderssegment som helst. Marknader och konsumentbeteende förändras hela 

tiden precis på samma sätt som Generation Y kommer att förändras när de rör sig från 20-

30års-ålderssegmentet och skapar nya förutsättningar för framtida donationer.  

 

Även om Generation Y kräver att företag fokuserar på samhällsansvar genom aktivt CSR-

arbete och CM-kampanjer, vill samtidigt inte individen i Generation Y själv ta något ansvar, 

utan leva efter devisen att ”det är inte mitt fel”. En ekvation som konstaterats tidigare och som 

enligt uppsatsförfattarna är mycket komplex och inte går ihop, men som faktiskt kan komma 

att avspegla den framtida verkligheten. Företagen måste således ta ansvar för att överleva och 

Generation Y behöver inte ta något personligt ansvar eftersom det företag som de arbetar på 

tar ansvar. Det samhälleliga ansvaret kan komma att förflyttas från individen till företagen. 

Det vill säga från demokratin och staten till företagen, Kleins oro kanske är befogad?   
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har nya frågor uppkommit, men på grund av uppsatsens storlek och 

tidsbrist har författarna bortsett från dessa. Dock anser författarna att det kan finnas ett 

intresse att vidare utforska dessa frågor. Därmed presenterar tre olika linjer vilka av en 

djupare analys och fortsatt forskning hade varit av intresse. Den första behandlar hur företag 

skall skapa liknande konkurrensfördelar vilka de förut erhöll från ett CSR arbete. Det vill 

säga, vilket är nästa steg i CSR-utvecklingen?  

 

En annan intressant aspekt är huruvida författarnas three-co-branding kommer att utvecklas. 

Kommer denna typ av branding bli mer frekvent och hur skulle företag kunna använda denna 

kommunikationskanal? Finns den idag och hur används den? Ett exempel på three-co-

branding kan vara hur olika kända idrottsstjärnor och artister blir samarbetspartners med 

välgörenhetsorganisationer. 

 

Slutligen hade det varit av intresse att göra en mer psykologisk uppsats med samma 

utgångspunkt, men med mer fokus på de medfödda affekterna. Det hade varit givande att ta 

del av en uppsats som med samma syfte, men skriven av psykologstudenter. Troligtvis hade 

resultaten blivit annorlunda i den mån att de medfödda affekterna hade genomsyrat större 

delen av uppsatsen och gett andra svar än vad den gör ur marknadsföringsperspektiv.   
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Bilaga 1 

Peter Hjukström – Världens Barn 

 

Framgångsrecept 

Hur ser du Världens barn som ett varumärke?  

 

Samarbete med SVT 

Påverkar det er endast positivt eller finns det negativa aspekter? 

Motiv?  

 

Vilka är era givare?  

Vilka vill ni nå?  

Ser upplysningen/reklamen ut på samma sätt till företag, den äldre generationen eller 

unga?  

Hur tror du att det kommer att förändras över tiden? 

 

Reklam och marknadsföring 

Hur når man ni fram till givaren, vilka knappar trycker ni på?  

Skuldkänslor? 

 

Konkurrens 

 SOS-barnbyar, Plan Sverige, 

Skillnader.  
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Bilaga 2 

Peter Wigstein – ICA 

 

ICA hamnade 1:a, var detta ett resultat ni trott? 

Är det tack vare er jul-Childhood-kampanj just nu? 

Anledningen till er genomslagskraft? 

Framgångsrecept. 

Några idéer om varför Generation Y väljer er framför IKEA, SVT och Lindex? 

 

Samarbetet och konkurrens 

 

Skuldkänslor? 

 

Motiv? 
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Bilaga 3 

Alf Nilsson 

 

Hur påverkar skuldkänslan och skam människan? 

Har uppfostran, tro, religion en stor inverkan? Medfödda affektioner? 

 

Varför tror du att vissa väljer att ge men inte andra? 

Hur tror du att företag kan använda sig skuldkänslor för att marknadsföra sig? 

 

Hur påverkar manipulation människan?  

 Lurad 

 

Hur påverkas människan av samarbete mellan välgörenhetsorganisation och företag? 

Uppfattas det som skam att inte bidra, men kolla vilken bra människa att jag är 

för att jag köpt alliansrelaterade produkter.  

 

Hur stor skam klarar leva med? 

 

Tror du att generation Y påverkas på ett annorlunda sätt? 
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Bilaga 4 

Sofia Ulver-Sneistrup  

Samarbete mellan företag och välgörenhetsorganisation  

Varför väljer företag att samarbeta med välgörenhetsorganisationer?  

Bör företag samarbeta med välgörenhetsorganisationer?  

Vad finns det för aspekter att tänka på vid diskussion och användande av CSR?  

Hur kan företag differentiera i sitt välgörenhetssamarbete, sig när det finns 

många andra företag som också har samarbeten med välgörenhet?  

Bör företagen och välgörenhetsorganisationerna som samarbetar vara kritiskall 

gentemot varandra?  

  

Konsumenter 

Hur kan företag utnyttja det faktumet att de har ett samarbete med en 

välgörenhetsorganisation?  

Hur kan Generation Y påverkas till konsumtion genom samarbete mellan 

företag och välgörenhetsorganisation?  

Hur bör konsumenter se på samarbete mellan företag och 

välgörenhetsorganisation?  
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Bilaga 5 

Intervjuguide till Generation Y 

 

Donationer och samhörighet  

Berätta öppet om hur givandet ser ut idag och varför.  

Till vilka org?  

 

Marknadsföring och påverkan  

Utvärdera och reflektera över: 

http://www.mq.se/ 

http://www.youtube.com/watch?v=1UWVP_BWP9A  

http://www.youtube.com/watch?v=e_kaD4cmAkg  

http://www.youtube.com/watch?v=265K_2O3IQ0 

 

CM och co-branding 

Hur de uppfattas företag som samarbetar med VO?  

Vill komma åt: och deras skuldkänslor.  
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Bilaga 6 

Enkätundersökning 

 

Summary report  
 

Lists all the questions in the survey and displays summary information for each question. Text input is not included. 

  

 Report date:  Tuesday, December 9, 2008 8:29 AM, CEST 
 

 Start date:  Wednesday, November 26, 2008 11:49 AM, CEST 

 Stop date:  Monday, December 8, 2008 11:59 PM, CEST 

 Completed responses:  235 

 
 
 

1. Kön? 

 

 

Item Count Percent Cum. count Cum. Percent 

Kvinna 136 57.87% 136 57.87% 

Man 99 42.13% 235 100.0% 

Total 235 100% 235 100% 

Total 
  235 
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2. Ålder? 

 

 

Minimum 

value: 
 17 

Maximum 

value: 
 33 

Average:  24.58 

Total 

responses:
 235 

 

 

3. Hur ofta donerar du över 50 kronor till välgörenhetsorganisationer? 

 

 

Item Count Percent Cum. count Cum. Percent 

Aldrig 105 44.68% 105 44.68% 

Sällan: 1 - 2 ggr per år 86 36.6% 191 81.28% 

Ibland: 3 - 4 ggr per år. 10 4.26% 201 85.53% 

Ofta: 5 - 6 ggr per år. 4 1.7% 205 87.23% 

Mycket ofta: 7 ggr per år eller mer 30 12.77% 235 100.0% 

Total 235 100% 235 100% 

Total 

responses:
  235  

 



 
 

106 

 

 

4. Varför donerar du till den eller de organisationerna? 

 

 

 

 

 

5. Om du fick pengar att donera, vilken av följande organisationer skulle du helst skänka till? 

 

 

Item Count Percent Cum. count Cum. percent 

Cancerfonden 60 25.86% 60 25.86% 

Rädda Barnen 37 15.95% 97 41.81% 

Röda Korset 20 8.62% 117 50.43% 

UNICEF Sverige 16 6.9% 133 57.33% 

Plan Sverige 3 1.29% 136 58.62% 

SOS Barnbyar 12 5.17% 148 63.79% 

Svenskall kyrkan 3 1.29% 151 65.09% 

Världsnaturfonden 20 8.62% 171 73.71% 

Barncancerfonden 25 10.78% 196 84.48% 

Läkare utan gränser 36 15.52% 232 100.0% 

Total 232 100% 232 100% 
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Total 232 100% 232 100% 

Total 

responses:
  232  

 

6. Varför valde du just den organisationen? 

 

 

7. Vad är avgörande för dig för att du skall skänka till välgörande ändamål? Markera det alternativ du bäst anser stämmer 

in på dig. 

 

 

Item Count Percent Cum. count Cum. percent 

Ekonomisk situation 93 39.74% 93 39.74% 

Allmänt lätta samvetet 20 8.55% 113 48.29% 

Upplever skuldkänslor gentemot 

välgörenhetsfrågans marknadsföring 

5 2.14% 118 50.43% 

Känner personligt engagemnag gentemot 

välgörenhetsfrågan 

82 35.04% 200 85.47% 

Bidragsgivande återfinns i min 

livssyn/tro/uppfostran etc. 

34 14.53% 234 100.0% 

Total 234 100% 234 100% 

Total 

responses:
  234  
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8. Vad tänker du när du exponeras för välgörenhetsorganisationernas marknadsföring? 

 

 

Item Count Percent Cum. count Cum. Percent 

En person ändå inte kan göra någon skillnad. 3 1.3% 3 1.3% 

De donerade medlen når ändå inte fram. 39 16.88% 42 18.18% 

Jag är ekonomiskt hindrad att bidra. 48 20.78% 90 38.96% 

Jag är tacksam till hur min egen situation ser 

ut. 

100 43.29% 190 82.25% 

Jag känner mig skyldig eftersom jag har det 

bra. 

41 17.75% 231 100.0% 

Total 231 100% 231 100% 

Total 

responses:
  231  
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9. Känner du ett större behov att donera då du ser välgörenhetsorganisationernas reklam? 

 

 

Item Count Percent Cum. count Cum. Percent 

Ja 105 44.68% 105 44.68% 

Nej 130 55.32% 235 100.0% 

Total 235 100% 235 100% 

Total 

responses:
  235  

 

10. På vilket sätt? 
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11. Tror du att ditt givande kommer att förändras i framtiden? 

 

 

Item Count Percent Cum. count Cum. percent 

Ja 191 81.62% 191 81.62% 

Nej 43 18.38% 234 100.0% 

Total 234 100% 234 100% 

Total 

responses:
  234  

 

12. Varför/varför inte tror du det? 
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13. Har du uppmärksammat att välgörenhetsorganisationer använder nya vägar för att nå dig som konsument? 

 

 

Item Count Percent Cum. count Cum. Percent 

Ja 90 38.3% 90 38.3% 

Nej 145 61.7% 235 100.0% 

Total 235 100% 235 100% 

Total 

responses:
  235  

 

14. Vilka är dessa? 
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15. Vilket av följande företag upplever du arbetar aktivt med välgörenhetsorganisationer av olika slag? 

 

 

Item Count Percent Cum. count Cum. Percent 

E-On 8 4.02% 8 4.02% 

Findus 1 0.5% 9 4.52% 

HochM 11 5.53% 20 10.05% 

ICA 53 26.63% 73 36.68% 

IKEA 37 18.59% 110 55.28% 

Lindex 15 7.54% 125 62.81% 

Milda 1 0.5% 126 63.32% 

Pampers 20 10.05% 146 73.37% 

SVT 47 23.62% 193 96.98% 

Tetra Pak 6 3.02% 199 100.0% 

Total 199 100% 199 100% 

Total 

responses:
  199  
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16. Vilket av följande alternativ anser du vara den främsta orsaken till att företag samarbetar med 

välgörenhetsorganisationer? 

 

 

Item Count Percent Cum. count Cum. percent 
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17. Hur påverkas ditt köpbeteende av samarbeten mellan företag och välgörenhetsorganisation? 

 

 

Item Count Percent Cum. count Cum. Percent 

Köper mindre utav företagets produkter. 4 1.72% 4 1.72% 

Oförändrat köpbeteende. 162 69.53% 166 71.24% 

Köper mer utav företagets produkter. 67 28.76% 233 100.0% 

Total 233 100% 233 100% 

Total 

responses:
  233  
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18. Väljer du aktivt att köpa en produkt av ett företag som samarbetar med välgörenhet, framför en produkt från ett företag 

som inte gör det? 

 

 

Item Count Percent Cum. count Cum. percent 

Ja 106 45.3% 106 45.3% 

Nej 128 54.7% 234 100.0% 

Total 234 100% 234 100% 

Total 

responses:
  234  

 

19. Varför gör du det/varför gör du inte det? 
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20. Betraktade du köp utav en produkt som stödjer välgörenhet som... 

 

 

Item Count Percent Cum. count Cum. percent 

... uteslutande en donation till välgörenhet 8 3.46% 8 3.46% 

... uteslutande ett köp utav produkt 52 22.51% 60 25.97% 

... köp utav en produkt SAMT donation till 

välgörenhet. 

171 74.03% 231 100.0% 

Total 231 100% 231 100% 

Total 

responses:
  231  
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