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Syfte:  Syftet är att beskriva och analysera om och hur företagets sociala 

ansvarstagande kan främja kundlojalitet.  

Metod:  Utifrån efterforskning av fenomenet företags sociala ansvarstagande infann sig 

en förståelse av att socialt ansvarstagande kan ha en positiv inverkan på 

företagets prestation. Denna nyvunna information i kombination med vår 

tidigare kunskap om vikten av långsiktiga relationer väckte ett intresse att på 

ett djupare plan se om socialt ansvarstagande kunde inverka på relationen 

mellan kund och företag. Med bakgrund i detta utformades uppsatsens syfte. 

Uppsatsen grundas i en litteraturstudie av de två områdena företags sociala 

ansvarstagande och kundlojalitet i avsikt att finna deras skärningspunkter. För 

att göra kundlojalitet mer hanterbart bröts begreppet ner i tre grundstenar som 

identifierats inverka på kundlojalitet, vilka är: kundtillfredsställelse, förtroende 

och engagemang. Studien avgränsades då valet av empirisk undersökning 

fokuserades på dagligvaruhandeln, genom att studera Coop och ICA. 

Insamlingen av empiriskt material skedde främst genom årsredovisningar, 

intervjuer samt observation i butik. Studiens resultat anses kunna appliceras i 

en mer generell kontext, dock förutsatt att företaget har en direktkontakt med 

slutkund.  

Resultat:  Studien visar att företagets sociala ansvarstagande kontinuerligt måste 

integreras i verksamheten samt kommuniceras, följas upp, engagera samt 

uppvisa trovärdighet för att främja kundlojalitet. Företagets sociala 

ansvarstagande främjar kundtillfredsställelse genom att skapa förväntningar 

hos kunden, förutsatt att förväntningarna uppnås eller överträffas samt att det är 

anpassat efter kundernas behov och efterfrågan. Vidare främjar företagets 

sociala ansvarstagande förtroende genom att erbjuda kunden något att lita på, 

förutsatt att löften och åtaganden införlivas samt att kunden ges en möjlighet 

att ta del av information samt kontrollera dess trovärdighet. Företagets sociala 

ansvarstagande främjar engagemang då det möjliggör ett ställningstagande där 

kunden kan identifiera sig med företagets värderingar, förutsatt att företagets 

värderingar motsvarar kundens egna värderingar. Avslutningsvis visar studien 

att företagets sociala ansvarstagande kan främja kundlojalitet på olika nivåer 

samt att det bör vara kundanpassat för att nå högsta potential. Beroende på hur 

många av och i vilken utsträckning de tre grundstenarna främjas kan 

kundlojaliteten bli olika stark. 



Abstract 

Title:  Can green tomatoes make your customers return? – A study about if and how 

Corporate Social Responsibility might improve customer loyalty 

Authors: Rikard Axelsson, Daniel Ivarsson, Sofie Lindå 

Tutor:   Carl R. Hellberg, Katja Lindqvist 

Keywords:  Customer Loyalty, Customer Satisfaction, Trust, Commitment, Corporate 
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Purpose:  The purpose is to describe and discuss if and how corporate social 

responsibility might improve customer loyalty.  

Method:  After a broad research of present theory within the field of Corporate Social 

Responsibility positive correlations between Corporate Social Responsibility 

and company performance was shown. The statement of purpose was formed 

based on the interest of a more in depth study on how Corporate Social 

Responsibility affects long-term customer relationship. The thesis is mainly 

based upon a theoretical study of the two concepts: customer loyalty and 

Corporate Social Responsibility. The essay is based upon a literature study of 

the two important areas of social responsibility and customer relations/loyalty 

with the aim of finding where these areas intersect. To make customer loyalty 

more coping we identified three cornerstones that according to the theory had 

impact on the level of customer loyalty. These cornerstones are: Customer 

Satisfaction, Trust and Commitment. The choice of empirical research fell 

upon the food chain business which made it easier to limit our research and the 

choice of corporations fell upon ICA and Coop. The collection of empirical 

material was mainly through the corporations’ annual reports, interviews with 

two employees at their headquarters and four observations in their stores. Our 

findings are considered to be applicable in a more general context, however 

required that the business has a direct contact with the final customer.  

Result:  The study has shown that Corporate Social Responsibility continuously must 

be integrated within the corporation, be communicated, followed up, arrange 

for commitment and show credibility to improve customer loyalty. Corporate 

Social Responsibility improves the three identified cornerstones of loyalty in 

different ways and to different extension. Customer satisfaction is improved by 

creating customer’s expectations, provided that given promises and 

commitments are reached or excelled. Corporate Social Responsibility also 

improves customer trust by providing the customer with something that they 

can control and identify themselves with. By engaging the customer through 

Corporate Social Responsibility the corporation enabled a standpoint provided 

that the corporation’s norms and values harmonize with the customer’s values 

and norms. The study finally shows that Corporate Social Responsibility can 

improve customer loyalty at different levels. The loyalty therefore depends 

upon how many and to what extent the three cornerstones are improved.   
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1. Inledning 

Föreställ dig en 100 år lång tidslinje som tar sin början hos det lilla självständiga företaget där 

verksamheten hade en begränsad inverkan på samhället och miljön. Vi förflyttar oss sedan 

några årtionden fram i tiden där företagets arbete kantas av ett högt tempo, importerade varor 

från världens alla hörn och ett förbrukande av jordens ej förnybara resurser utan vidare 

eftertanke. Slutligen befinner vi oss i nutid där företaget återigen, men på nya sätt, försöker 

återvända till det gamla företagets sätt att verka. Företagen strävar idag efter att minska sina 

negativa effekter i syfte att värna om miljön och möjliggöra att framtida generationer ska ha 

samma förutsättningar som vi har idag. I modern tid har detta fenomen fått ett namn, CSR, 

och handlar om företags sociala ansvarstagande. Frågan för företaget är om deras 

investeringar i socialt ansvarstagande påverkar kundernas vilja att återvända. 

1.1 Samhället idag, kundlojalitet och socialt ansvarstagande 
Till följd av hårdare konkurrens, globalisering och kunders ökande makt har intresset för 

långsiktiga relationer och värdeskapande processer blivit alltmer uppmärksammat. Forskare, 

däribland Grönroos (2008) och Gummesson (2002) argumenterar för vikten av långsiktiga 

relationer som en direkt kritik mot företags fokus på kortsiktig lönsamhet. Genom att 

differentiera företagets värdeskapande process menar de att en konkurrenskraftig position 

uppnås vilket anses främja långsiktiga relationer. Detta ses ligga till grund för kunders lojalitet 

och det vanligast förekommande argumentet för främjande av kundlojalitet är att lojala kunder 

tryggar företagets fortlevnad (Grönroos, 2008; Gummesson, 2002). Kundernas ökande makt 

och kunskap ställer i sin tur högre krav på företags agerande och tjänsteutbud. Det har därmed 

skett en förskjutning från materiella till immateriella värderingar där det inte längre räcker för 

företag att ha överlägsna produkter och god service. Värderingar och ansvar har i och med 

detta gjort sitt intåg och blivit en del i företagens skapande av konkurrensfördelar (Löhman & 

Steinholtz, 2004). I ett samhälle där merparten av alla verksamma företag strävar efter att 

differentiera sig har ett specifikt fenomen uppmärksammats, CSR, Corporate Social 

Responsibility. I avsikt att undvika förkortningar och inblandning av andra språk använder vi 

vidare istället för Corporate Social Responsibility den svenska översättningen, företags 

sociala ansvarstagande. 
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1.2 Ett växande intresse för socialt ansvarstagande 
Utifrån ökat antal hållbarhetsredovisningar, nyhetsartiklar och engagemang på nationell och 

global nivå kan det urskönjas att socialt ansvarstagande är på modet. Ytterligare bevis på det 

upptrappande intresset visar sig genom att se till statistik från forskningsfältet där det mellan 

åren 1972 till 2003 publicerades 120 vetenskapliga artiklar inom området (Grafström et al, 

2009, s. 151). Detta står i jämförelse med att det enbart under första halvåret av 2008 

publicerades samma antal artiklar innefattande begreppet CSR i svensk media (Borglund et al, 

2009, s. 33). Den traditionella diskussionen kring socialt ansvarstagande har främst handlat 

om företags roll i samhället och hur stort deras sociala ansvar är. Diskussionen har dock på 

senare tid utvecklats mot att fokusera på relationen mellan företags sociala ansvarstagande 

och deras prestation. Frågan behandlar idag inte om utan snarare hur företag bör agera för att 

ta samhällsansvar. 

1.3 Rådande kunskapsläge 
I och med företags ökade engagemang i socialt ansvarstagande ville vi undersöka om det 

fanns fler motiv med socialt ansvarstagande än att främja samhället och miljön. Efter en 

studie av tidigare forskning framkom det att företags sociala ansvarstagande bland annat kan 

leda till differentiering (Galbreath, 2009), ökad lönsamhet (Borglund et al, 2009), 

varumärkesbyggande (Middlemiss, 2003; Werther & Chandler, 2004) samt ökat förtroende för 

företagen (Pivato et al, 2008). Denna forskning visar på att det finns fördelar för företag att 

agera socialt ansvarstagande vilket innebär fler anledningar till att investera i det utöver att 

värna om samhälle och miljö.  

Fördelarna som belysts ovan kan ses peka på liknande resultat som kan uppnås genom att 

företag har långsiktiga relationer med sina kunder. Grönroos (2008) forskning visar på att 

lönsamhet gynnas om företag har långsiktiga relationer och poängterar även vikten av att det 

finns förtroende i relationer. Detta väckte därmed en nyfikenhet att mer ingående studera 

socialt ansvarstagandes inverkan på långsiktiga relationer. För att fördjupa oss i ämnet valde 

vi att fokusera på vad långsiktiga relationer kan leda till, nämligen kundlojalitet.  

Kundlojalitet innebär att kunden återkommande väljer företaget framför konkurrenter och är 

därmed ett fördjupat och mer specifikt fenomen än enbart långsiktiga relationer (Grönroos, 

2008). Dock bygger kundlojalitet på mer än att enbart leda till ökad lönsamhet samt 

förtroende och en kunskapslucka tog sin form där tidigare forskning inte studerat den direkta 

relationen mellan företags sociala ansvarstagande och kundlojalitet. Tidigare forskning kring 

socialt ansvarstagande behandlar dessutom inte vilken effekt olika aktiviteter har på kunderna, 
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således är det inte utforskat när, hur och för vem specifika aktiviteter har effekt för och 

främjar (Sen & Bhattacharya, 2001). Genom att identifiera olika aktiviteter, beslut och 

principer som företagen eftersträvar och arbetar med vill vi undersöka om socialt 

ansvarstagande kan ha en främjande effekt för kundlojalitet. Kunskap om detta ämne torde 

leda till att företag i större utsträckning kan anpassa sitt sociala ansvarstagande i syfte att 

främja kundlojalitet. 

1.4 Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera om och hur företagets sociala ansvarstagande kan främja 

kundlojalitet. 

1.5 Disposition 

Kapitel 1  Har gett en introduktion av uppsatsens grundläggande problemdiskussion, vad 

tidigare forskning visat samt vårt syfte. 

Kapitel 2  Redogör för vårt tillvägagångssätt i processen från tanke till färdigt resultat. 

Val av tillvägagångssätt motiveras samt även en redogörelse för val av teori 

och empiri. Slutligen presenteras trovärdigheten i resultatet samt möjligheten 

att överföra resultatet till andra branscher. 

Kapitel 3  Presenterar fenomenet kundlojalitet med dess innebörd. För att göra 

kundlojaliteten mer hanterbar bryts den ner i tre områden; 

kundtillfredsställelse, förtroende och engagemang. Dessa avhandlas var och en 

för sig och vi belyser deras viktigaste egenskaper och innehåll. Som ett 

kompletterande avsnitt tas även kundens filter och företagets varumärke med i 

beaktning och kapitlet avslutas med en sammanfattande redogörelse för fyra 

nivåer av kundlojalitet. 

Kapitel 4  Redogör för företagens sociala ansvarstagande. Inledningsvis behandlas dess 

bakgrund och innebörd. Med hjälp av teori och vårt empiriska material visar 

kapitlet hur företagets sociala ansvarstagande praktiskt tas i uttryck i 

dagligvaruhandeln. Avslutningsvis ges en kortfattad inblick i varför det är 

viktigt att implementera det sociala ansvarstagandet i företagets strategi.  

Kapitel 5  Kombinerar kunskapen från kapitel tre och fyra för att analysera om och hur 

företagets sociala ansvarstagande kan främja kundlojalitet. Analysen är indelad 

efter samma struktur som kapitel tre och kapitlet analyserar stegvis företagens 
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sociala ansvars främjande på varje grundsten för sig. Avslutningsvis kopplas de 

olika grundstenarna in i fyra olika nivåer av kundlojalitet för att belysa att det 

finns olika nivåer av kundlojalitet som socialt ansvarstagande eventuellt kan 

främja. 

Kapitel 6  Redovisar de slutsatser som kan dras från kapitel fem. Resonemangen lyfts här 

till en mer generell nivå för att tydliggöra dess relevans och överförbarhet till 

andra branscher utöver dagligvaruhandeln. Genom en sammanfattande 

redogörelse av uppsatsens resultat presenteras slutsatser som lett till fram till 

vårt uppfyllda syfte samt förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 

Avsikten med kommande avsnitt är att redogöra hur vi gått tillväga för att uppnå vårt syfte. 

Avsnittet kommer att presentera den tankeprocess som har legat till grund för utformandet av 

syftet, valet av teori samt hur undersökningen genomförts. Utöver detta kommer valet av 

empiri att förklaras. Detta mynnar sedermera ut i en förklaring av uppsatsens trovärdighet 

samt karaktären på resultatets överförbarhet.  

2.1 Struktur 

För att förtydliga strukturen i presentationen av vårt metodiska tillvägagångssätt gör vi i linje 

med Kvale (1997, s. 91) en redogörelse för på vilket sätt vi kommit fram till om, och hur 

företags arbete med socialt ansvar påverkar kundlojalitet. Till en början fastställs vad som ska 

undersökas för att sedan avhandla varför detta ämne har valts och därefter visas hur detta 

genomfördes.  

2.2 Hur idén kläcktes 

För att förklara hur vi hamnade inom detta område tar vi ett steg bakåt till uppsatsens 

ämnesval. Samtliga gruppmedlemmar visade sig tidigt vara intresserade av det allt mer 

omdiskuterade fenomenet företags sociala ansvarstagande. Genom att läsa in oss på detta 

ämne kom vi till insikt med att socialt ansvarstagande kunde ha en positiv inverkan på 

företags prestation. Tidigare forskning visade att det hade kopplingar till ökad lönsamhet 

(Borglund et al, 2009), byggande av starka varumärken (Middlemiss, 2003) och även att det 

inverkade på kundens förtroende för företaget (Pivato et al, 2008). Flertalet artiklar med 

Porter och Kramer (2006) och Werther och Chandler (2004) i spetsen behandlade även ämnet 

som ett sätt att differentiera sig samt poängterade vikten med att integrera det i den 

övergripande strategin.  

Samtliga gruppmedlemmar har under studieperioden blivit införstådda med vikten av att 

skapa långsiktiga relationer mellan företag och dess kunder. De fördelar som socialt 

ansvarstagande enligt tidigare forskning visade väckte ett intresse att på ett djupare plan se om 

socialt ansvarstagande kunde inverka på relationen mellan kund och företag. När denna tanke 

infann sig bestämde vi oss för att det var en intressant väg att gå. En omfattande inläsning 

kring relationsbyggande, långsiktiga relationer och kundens upplevda värde gjordes för att 

omfamna fenomenet kundlojalitet. Information hämtades främst från litteratur av Grönroos 

(2002, 2008) och Gummesson (2002) men även flertalet akademiska artiklar av till exempel 
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Oliver (1997, 1999) och Gould (1995). På grund av den stora mängd litteratur som fanns inom 

ämnet relationsskapande och till viss del relationsmarknadsföring behövdes en tydligare 

gränsdragning för vad som var relevant. Delar av den tidigare forskning vi studerat kring 

relationsskapande mynnade ut i kundlojalitet och vi såg därmed oss ha funnit en mer 

specificerad inriktning som erbjöd en intressant vinkel för vidare studie. Vårt syfte växte 

därmed stegvis fram i takt med en djupare förståelse för både kundlojalitet och företagets 

sociala ansvarstagande och utmynnade slutligen i: att beskriva och analysera om och hur 

företagets sociala ansvarstagande kan främja kundlojalitet. 

2.3 Nedbrytning av teori 
Efter att vi funnit omfattande litteratur kring vad som påverkar kundlojalitet behövde vi 

organisera materialet. I detta skede valde vi att bryta ner kundlojaliteten för att få en överblick 

och en tydlig utgångspunkt. Mönster kunde urskiljas i kundlojalitetslitteraturen och tre 

områden visade sig vara kontinuerligt återkommande; kundtillfredsställelse, förtroende och 

engagemang vilka vi vidare benämner som kundlojalitetens tre grundstenar. I och med denna 

indelning blev kundlojaliteten mer hanterbar och vi såg det möjliggöra för en djupare analys 

mellan kundlojalitet och innebörden i företags sociala ansvarstagande. Således är 

nedbrytningen av kundlojalitet ett av de större vägskälen i uppsatsen som underlättar 

besvarandet av uppsatsens syfte. För att ytterligare tydliggöra kundlojalitetens innebörd och 

visa att det finns olika nivåer av kundlojalitet användes Olivers (1997, 1999) fyra nivåer av 

kundlojalitet. Detta i avsikt att i analysen åter föra samman de tre grundstenarna och visa 

vilken nivå av kundlojalitet som deras inverkan eventuellt kan främja. 

2.4 Övergripande val av metod 
Det fastslogs tidigt att uppsatsen ämnade ha sin utgångspunkt i en litteraturstudie av tidigare 

forskning inom de två teoretiska ansatserna, kundlojalitet och företags sociala ansvarstagande. 

I sökandet efter teorier om företags sociala ansvarstagande visade det sig att ämnet nästan 

uteslutande behandlades som ett akademiskt begrepp med teorier och modeller, utan tydlig 

beskrivning av hur det tas i uttryck genom aktiviteter och synsätt. Således bestämdes att de 

båda begreppen skulle behandlas på olika sätt i respektive kapitel, där kundlojaliteten och 

dess beståndsdelar förklaras utifrån litteratur och artiklar. Avsnittet med företags sociala 

ansvarstagande behandlades och utforskades dels genom litteratur men även genom insamlat 

empiriskt material för att visa hur det tas i uttryck i praktiken och härmed skapa en uppsats 

med anknytning till verkligheten.  
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2.5 Val av ansats 
För att uppfylla uppsatsens syfte ansåg vi det nödvändigt med omfattande information som 

sätts i sitt rätta sammanhang och därmed var en kvalitativ ansats att föredra. Då Holme och 

Solvang (1997) även belyser att författare av en kvalitativ uppsats under den inledande fasen 

måste vara flexibla och inte vara rädda för att ändra och modifiera sitt syfte och 

frågeställningar om så behövs, styrktes vårt val av ansats. Detta då uppsatsen till stor del 

bygger på fenomenet socialt ansvarstagande där författarna tidigare inte hade omfattande 

kunskaper och att vi till en början inte visste exakt vad vi ämnade uppnå.  

2.6 Val av bransch och företag 
Då socialt ansvarstagande kan anta många skepnader och utformas på frivilliga grunder menar 

vi att det fanns klara skäl till att fokusera på en specifik bransch. Denna avgränsning gjorde 

fenomenet företags sociala ansvarstagande mer hanterbart och möjliggjorde för en 

redogörelse av vilka områden som betraktas ingå.  

Att valet föll på dagligvaruhandeln grundar sig i en rad motiv. Stora delar av 

dagligvaruhandeln arbetar omfattande med socialt ansvarstagande vilket medförde att det 

fanns rikligt med empiriskt material att tillgå. Dagligvaruhandeln i Sverige är idag en mättad 

bransch och präglas därmed av en omfattande konkurrens. Detta medför att när en ny butik 

slår upp sina dörrar sker det på bekostnad av en annan butik. Utöver detta kan utbudet 

betraktas vara relativt odifferentierat. På denna typ av marknad är det därmed viktigt att värna 

om sina befintliga kunder och att hela tiden sträva efter innovation och nytänkande samt att 

skapa band till kunderna för att på detta sätt få dem att återvända (Holmberg, 2004). Insikt 

kring socialt ansvarstagande som ett sätt att främja kundlojalitet inom dagligvaruhandeln 

menar vi därmed vara av värde.  

För att ytterligare avgränsa insamlingen av det empiriska materialet valde vi att studera 

företagen ICA och Coop KF. Vidare kommer Coop KF att benämnas som Coop då det är 

deras dagligvaruhandelskedja, vilken är vad vi ämnar studera. De två företagen valdes på 

grund av sin aktiva profilering som socialt ansvarstagande samt att det fanns en omfattande 

mängd material att tillgå. Med fler företag skulle eventuellt mönster och resonemang kunnat 

bli än mer tydliga men då uppsatsen grundar sig i en litteraturstudie, ansågs två företag vara 

tillräckligt. Avslutningsvis sträcker sig den geografiska avgränsningen till Sveriges gränser då 

vi har begränsade resurser i form av tid. Då vi hittills har besvarat frågorna vad och varför 

fokuseras nu den återstående delen av metoden på frågan hur.  
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2.7 Informationsinsamling 

Beroende på hur information samlas in kommer begreppen primär- och sekundärdata in i 

bilden och spelar en viktig roll (Björklund & Paulsson, 2003). Primärdata kan enligt Lekvall 

och Wahlbin (2001) beskrivas som inhämtat direkt från ursprungskällan vilket i vår uppsats 

samlades in genom intervjuer och observationer. Sekundärdata är enligt Lekvall och Wahlbin 

(2001) istället information som någon annan redan samlat in och sammanställt i ett annat syfte 

än den aktuella rapporten som skrivs och kan bestå av till exempel tidigare uppsatser, artiklar 

eller statistik. Uppsatsens tyngdpunkt ligger i sekundärdata då vi gör en litteraturstudie av de 

två fenomenen kundlojalitet och företags sociala ansvarstagande. Delar av vår empiriska 

insamling kommer även att grundas i sekundärdata i form av företagens årsredovisningar och 

hållbarhetspolicys. Tyngden i uppsatsen ligger därmed i sekundärdata hämtad från artiklar, 

böcker, hemsidor och årsredovisningar. Primärdata används för att exemplifiera våra 

teoretiska jämförelser och är inte något som uppsatsen står och faller med.  

2.8 Litteraturstudie – vår tyngdpunkt  
Uppsatsen bygger på en litteraturstudie av ämnena kundlojalitet och företagets sociala 

ansvarstagande. Avsikten med litteraturstudien är att djupgående inhämta kunskap om de två 

ämnena för att i förlängningen kunna urskilja om och hur företagets sociala ansvarstagande 

kan främja kundlojalitet. En litteraturstudie kan enligt Hart (1998) ge ökad insikt och 

förståelse kring ett ämne genom att studera vad tidigare forskare kommit fram till. Vidare 

möjliggjorde denna typ av studie en omfattande inläsning för att urskilja de viktigaste 

huvuddragen som tidigare forskning visat. Uppsatsprocessen har till stora delar präglats av 

omfattande inläsning av de två teoretiska ansatserna för att finna skärningspunkter där socialt 

ansvarstagande kan urskönjas främja kundlojalitet. Syftet med litteraturstudien är först och 

främst att skapa en väg fram till målet och att sedan göra denna väg rakare.  

Vår litteraturstudie medförde ett ständigt avsmalnande inom de båda ämnena och ledde fram 

till att vi kunde fokusera och fördjupa oss inom de områden som var av relevans. Målet med 

avsmalningen var att uppsatsens argument och slutsatser skulle präglas av klarhet, kontinuitet 

och överensstämmelse för att leda fram till ett trovärdigt resultat. Avsmalningen och 

nedbrytandet av kundlojaliteten som var vår huvudfokus mynnande ut i att kundlojaliteten 

bröts ner i tre grundstenar: kundtillfredställelse, förtroende och engagemang. Denna 

nedbrytning medförde att vi stegvis kunde avhandla företagens sociala ansvarstagandes 

inverkan på olika delar i kundlojaliteten, för att slutligen lyfta fram de argument och resultat 
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som urskönjts. Detta är enligt Hart (1998) vad en litteraturstudie ämnar göra, att omfamna och 

bryta ner ett ämne, vilket möjliggör att uppsatsens syfte kan uppnås.  

Det första steget innebar att vi sökte efter vetenskapliga avhandlingar och böcker genom 

bibliotekskatalogen LOVISA samt inhämtade tidigare kurslitteratur från exempelvis Grönroos 

(2002, 2008). Vidare har vi även letat efter artiklar på artikeldatabasen ELIN med hjälp av 

sökord kring kundlojalitet, kundtillfredsställelse, engagemang, förtroende, Corporate Social 

Responsibility, CSR och företags sociala ansvarstagande. Gällande företags sociala 

ansvarstagande utgick vi till stor del från artiklar innehållande begreppet CSR, eftersom detta 

är den mest frekvent använda akronymen för begreppet (Löhman & Steinholtz, 2004). 

Sökningarna kring CSR skedde både på svenska och på engelska. Utifrån omfattande 

sökningar på databaserna ELIN och LOVISA samt med hjälp från personal vid biblioteket på 

Campus Helsingborg samt Stockholms stadsbibliotek anser vi oss funnit gediget, relevant och 

trovärdigt material.  

Litteraturstudien innebar att vi sökte efter argument, motiv, ställningstaganden, perspektiv, 

bevis, definitioner och slutsatser som socialt ansvarstagande och kundlojalitet hade var för 

sig. Genom en grundlig inläsning av litteraturen förväntade vi oss upptäcka underliggande och 

tydliga resonemang som gärna stöttades av flertalet författare. Vidare har vi i största möjliga 

mån även använt oss av ursprungskällan för att öka trovärdigheten. Delar av de teoretiska 

områdena bygger dock på subjektiva begrepp och områden, som exempelvis hur ett 

förtroende skapas. Tolkningar och jämförelser mellan olika författare har gjorts med avsikt att 

finna en så pass generell och verklighetstrogen återgivelse som möjligt av uppsatsens 

huvudämnen. Avsikten med vår litteraturstudie är att ge ett bidrag till forskningen genom att 

studera två ämnen som fram till idag inte har sammanförts.   

2.9 Empiriskt material – en hjälpande hand 
För att knyta an det teoretiska materialet med hur företag aktivt arbetar med socialt 

ansvarstagande valde vi att inhämta empiriskt material från dagligvaruhandeln. Detta hjälpte 

oss att konkretisera våra tankegångar och de valda metoderna är: insamling av företagens 

publicerade material, intervju och observation.  
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2.9.1 Företagens publicerade material 

Vi har till stor del använt oss av information hämtad direkt från företagens hemsidor och 

årsredovisningar vilket innebär att vi studerat material som företagen i fråga publicerat. 

Genom att hela tiden ha kundlojalitetens tre grundstenar med dess innebörd i bakhuvudet vid 

inläsning har aktiviteter, beslut och principer som företagen arbetar med valts ut för vidare 

analys. Dock innebär denna typ av material en hög risk för att den är vinklad på ett sätt som 

gynnar företaget och eventuellt sätter det i bättre dager än hur verkligheten ser ut. Avsikten 

med denna insamling av information är dock enbart att ta del av de aktiviteter och budskap 

som kunderna på frivillig basis kan mottaga. Medvetenhet finns om att denna information är 

publicerad direkt av företagen och därmed inte utsatt för någon vidare extern granskning, 

utöver de sex kritiska ögon som vi besitter.  

2.9.2 Intervju 

Ett av huvudmotiven till att använda intervjuer i uppsatsskrivande är enligt Lantz (1993) att 

det är ett effektivt och enkelt sätt att samla in information. Då vi ansåg att det fanns ett behov 

av att komplettera den tidigare forskningen kring företags sociala ansvarstagande med 

empiriskt material bestod intervjuerna till huvudsak av frågor kopplade till socialt 

ansvarstagande. Lekvall och Wahlbin (2001) betonar vikten av att rätt person intervjuas för att 

få bästa möjliga resultat och trovärdighet. För att erhålla relevant information tog vi därmed 

kontakt med Coops och ICA:s huvudkontor vilket ledde oss till Staffan Eklund, chef för 

socialt ansvar på Coop och Maria Smith, chef för miljö och ansvar, på ICA. Dessa sågs ha 

möjlighet att delge oss den information vi sökte, hur företag praktiskt arbetar med socialt 

ansvarstagande idag.  

Intervjun med Staffan Eklund på Coop genomfördes som en djupgående kvalitativ intervju 

och ägde rum på Coops kontor i Stockholm den 23 april 2010 klockan 11.00. Intervjun varade 

cirka en timme och bevarades med hjälp av diktafon samt minnesanteckningar. Det finns 

enligt Kvale (1997) flera olika sätt att dokumentera vad som diskuteras och han 

rekommenderar ljudupptagning då det möjliggör att full fokus kan läggas på intervjun istället 

för att ta detaljerade anteckningar. Intervjuguiden var utformad för att inbringa information 

kring Coops syn och tankar kring socialt ansvarstagande samt till viss del beröra hur detta kan 

främja kundlojalitet. Utifrån den litteratur som vi fram till denna punkt studerat kring 

kundlojalitet sökte vi efter aktiviteter som kan påverka detta. Dock hade vi i detta stadium inte 

identifierat kundlojalitetens tre grundstenar vilket gjorde att vi fick mer övergripande 
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information. Intervjuguiden byggdes med avsikt att ha en välplanerad ordningsföljd för att 

inte förvirra intervjupersonen. Utöver detta utformades frågorna för att inte uppfattas ledande, 

vilket enligt Bryman (2002) är en förutsättning för att informationen ska vara trovärdig. 

Intervjun medförde en större insikt i Coops syn på socialt ansvarstagande samt kundens roll i 

företagets val av socialt ansvarstagande aktiviteter. Ytterligare gavs en insikt i att det 

empiriska materialet behövde kompletteras i form av observation i butik då Staffan Eklund på 

Coop menade att butiken var den viktigaste platsen för att kommunicera ut företagets sociala 

ansvarstagande.  

Intervjun med Maria Smith på ICA ägde rum den 10 maj 14.30 över telefon då vi inte hade 

möjlighet att ta oss till Stockholm ytterligare en gång. Då denna intervju inträffade efter 

intervjun med Staffan Eklund samt senare i uppsatsprocessen tillämpades en modifierad 

intervjuguide. Bryman (2002) menar att ett sätt att utforma en kvalitativ undersökning är att 

skapa olika teman som täcker de områden som skall diskuteras för att i största mån undvika 

att något glöms bort. Genom att använda oss av en tematisk indelning kring de tre 

grundstenarna kundtillfredsställelse, engagemang och förtroende som nu urskiljts utformades 

nya intervjufrågor. I denna intervju ställdes det fler direkta frågor kring deras aktiviteter och 

syn på hur socialt ansvarstagande kan påverka de tre grundstenarna. Även här användes en 

diktafon samt penna och anteckningsblock. Intervjuns resultat präglades framförallt av 

intressanta tankar och åsikter kring förhållandet mellan de tre ovanstående nämnda 

grundstenarna och socialt ansvarstagande.  

Det råder en medvetenhet att resultaten från intervjuerna inte är representativa för hela 

dagligvaruhandeln eller en absolut mening kring vad företagen står för. Resultaten från 

intervjuerna är tänkta att belysa hur företagen arbetar med socialt ansvarstagande. Den 

information som framkommit är delvis vinklad av de intervjuades personliga åsikter och 

värderingar vilket enligt Lekvall och Wahlbin (2001) talar för vikten av att ha intervjuer med 

ett antal olika relevanta personer. Avslutningsvis kan det därmed kritiseras att vi endast använt 

oss av två intervjuer. Vi såg dock i likhet med Moisander och Valtonen (2006) ingen 

anledning att upprätta flertalet intervjuer enbart i syfte att utöka mängden material. Vi ansåg 

att det fanns omfattande och rikt material att tillgå på företagens hemsidor samt genom deras 

hållbarhetsredovisningar. Intervjuerna sågs dock viktiga för att få tillgång till företagens 

tankar om hur deras sociala ansvarstagande kan påverka kundlojalitetens och dess 

grundstenar. 
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2.9.3 Observation 

Vikten av att komplettera vårt empiriska material med observation framkom som tidigare 

nämnts efter vår intervju med Staffan Eklund på Coop. Detta då han betonade att butiken är 

den viktigaste kommunikationskanalen för deras sociala ansvarstagande gentemot kund. Då vi 

antog att butikerna inom samma kedja till stor del var uppbyggda på samma sätt och arbetade 

med samma kampanjer ansåg vi det tillräckligt att observera fyra butiker för att få en 

övergripande bild av deras verksamhet.  

Ett observationsschema formades utifrån de tre grundstenarna i avsikt att identifiera olika 

aktiviteter som företagen arbetade med som kunde spegla deras sociala ansvarstagande. I 

butikerna lades fokus på de aktiviteter som sågs ha en anknytning till socialt ansvarstagande i 

allmänhet, med den information som delgivits under intervjuerna med Staffan Eklund samt 

Maria Smith i bakhuvudet. Till exempel studerades utbudet av ekologiska varor, 

uppmuntrandet till ställningstagande, om det fanns några relevanta kampanjer samt om det 

fanns något som tydligt kunde visa på att de arbetade med socialt ansvarstagande.  

Observationerna begränsades till det geografiska området Helsingborg av praktiska skäl. De 

utvalda ICA butikerna var en ICA Kvantum samt en ICA Nära. För att få en ökad trovärdighet 

i resultatet observerades två butiker i samma storlek även hos Coop, Coop Konsum och Coop 

Nära. Resultatet av observationen medförde en insikt i hur företagets värderingar speglades på 

plats i butiken. 

2.10 Uppsatsens trovärdighet 

För att litteraturstudien och det insamlade empiriska materialet skall vara av högsta kvalitet 

har vi lagt prioritet på detta område. Enligt Kvale (1997, s. 138f) finns det ett antal kriterier 

som bör tas i beaktning vid intervjuer, dessa är: att vara kunniga, kritiska, tydliga, känsliga 

(att lyssna), vänliga och tolkande. Vi anser dessa vara applicerbara vid insamling av samtligt 

material och är något vi haft i bakhuvudet under processens gång. Det moment som vi ansåg 

vara svårast att uppfylla var att förhålla oss kritiska till den information som vi delgavs, både 

under intervjuerna och i litteraturstudien. I litteraturstudien har de utvalda områdena noggrant 

lästs och tolkats av samtliga tre gruppmedlemmar för att minimera eventuella misstolkningar. 

Dock uppstod mindre problem som hur vissa ord skulle översättas och kunna jämföras 

eftersom merparten av det insamlade materialet är skrivet på engelska. Generellt anser vi dock 

genom att ha dessa i åtanke kan trovärdigheten för det material som utvunnits vara högt. 
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Gummesson (2000) menar att forskning är subjektiv och inte objektiv. Objektivitet är ett av de 

områden som uppsatsen tampas med för att uppnå hög trovärdighet då flertalet av de begrepp 

som uppsatsen bygger på är subjektiva och vaga. Vi menar således att det ligger en svårighet 

att som författare inte blanda in egna värderingar och känslor under arbetets gång. Vi menar i 

linje med Lundhal och Skärvad (1999) att fullständig objektivitet inte är möjlig, men att det i 

största möjliga mån bör eftersträvas. Genom att tydligt redovisa vad som är våra egna 

antaganden och perspektiv samt andra forskares åsikter ges läsaren en möjlighet till egen 

bedömning av uppsatsens trovärdighet. Uppsatsens tydlighet gällande redogörelse för de 

metoder som använts, hur arbetet fortskridit samt resultatet av studien anser vi styrka 

trovärdigheten. För att det ska finnas en tillförlitlighet i det material som erhållits genom 

intervjuerna gav vi även våra två intervjupersoner möjlighet att läsa det som vi använt oss 

ifrån intervjuerna, varefter de hade möjlighet att påtala felaktigheter eller misstolkningar.  

Det är även önskvärt att vad som framkommer av uppsatsen skall vara applicerbart i en större 

kontext. Uppsatsen bygger på två områden som alla företag kan arbeta med, socialt 

ansvarstagande och kundlojalitet. Fenomenen tar sig dock i uttryck på olika sätt beroende på 

bransch och företagets vilja men de övergripande slutsatserna är av så pass generell karaktär 

att samtliga branscher kan ha nytta av resultatet. Därmed vill vi avslutningsvis poängtera att 

uppsatsens slutsatser har lyfts upp till en nivå som kan ses vara generellt applicerbar i 

samtliga branscher som har direktkontakt med kunder. 
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3. Kundlojalitet 

Följande kapitel redogör för vad kundlojalitet innebär samt belyser fördelar som kundlojalitet 

kan medföra i avsikt att visa varför det bör eftersträvas. Genom att bryta ner kundlojaliteten i 

tre grundstenar görs begreppet mer hanterbart då det synliggör centrala aspekter som 

tillsammans främjar kundlojalitet. De tre grundstenarna som identifierats är: 

kundtillfredsställelse, förtroende och engagemang. Avslutningsvis redogörs för fyra nivåer av 

kundlojalitet för att visa att lojalitet kan utvecklas i fyra stegvisa faser, anta olika skepnader 

samt även variera i styrka. 

3.1 Kundlojalitet – En bindning 
Det finns olika sätt att betrakta och angripa begreppet kundlojalitet. East och Hammond 

(2000) menar till exempel att lojalitet är en handling och ett beteende. Enligt Olivers 

definition innebär kundlojalitet: ”en stark bindning att konsekvent fortsätta köpa en vara eller 

tjänst, som man föredrar trots vissa besvär och intressanta erbjudanden från konkurrenter.” 

(1997, s. 392, vår översättning). Definitionen visar att lojalitet innefattar en relation till 

företaget och Holmberg (2004, s. 30) menar att relation och lojalitet ligger så nära varandra att 

de kan betraktas som två sidor av samma mynt. Således bygger lojalitet på en långsiktig och 

stark relation. En av grundförutsättningarna för att kundlojalitet ska kunna främjas är att 

kunden har möjlighet att välja och Jacoby och Kyner (1973) menar att det inte går att vara 

lojal om möjligheten att vara illojal inte finns. Ur forskningsfältet har återkommande mönster 

och teman kring kundlojalitet urskönjts, genom att lyfta fram dessa görs begreppet mer 

hanterbart inför vår analys. Innan dessa mönster och teman avhandlas bör dock innebörden av 

kund och konsument presenteras för att bringa klarhet i definitionerna. 

3.2 Det är skillnad på kund och konsument 
För förtydligande används genomgående begreppet kund och inte konsument i uppsatsen. Per 

definition är en konsument alla de som besöker butiken, även de som inte handlar. I samma 

stund som en köprelation uppstår betraktas dock konsumenten som kund (Holmberg 2004, s. 

3). Valet grundar sig i uppsatsens inriktning på en studie av relationen mellan företag och 

kund, med utgångspunkt i att kunden har eller hypotetiskt kommer att ha en relation till 

företaget. Dessutom är begreppet kundlojalitet väl rotat inom forskningen och att det inte 

existerar ett begrepp som lyder konsumentlojalitet.  
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3.3 Motiv till att eftersträva lojala kunder 
Genom att lyfta fram fördelar som lojala kunder kan medföra, ges argument varför företag bör 

lägga tid och resurser på att främja kundlojalitet. Holmberg (2004, s. 26f) samt Gummesson 

(2002, s. 69) belyser att kundlojalitet kan leda till att konkurrens i vanlig bemärkelse uteblir 

samt att kunden blir mindre priskänslig. Dock förutsatt att relationen mellan företaget och 

kunden är stabil och långsiktig. Oliver (1997), Holmberg (2004, s. 28) samt Forurnier och Yao 

(1997) menar att lojala kunder skapar trygghet för företaget då dessa i större utsträckning 

tenderar återvända till samma företag. Detta medför att det blir lättare att identifiera vad 

kunden efterfrågar och därmed planera, anpassa och utforma sin verksamhet därefter. 

Gummesson (2002, s. 51) lyfter fram att lojalitet leder till minskade anskaffningskostnader 

och poängterar att summan för att skaffa sig en ny kund är fem till tio gånger högre än att 

behålla de redan existerande. Gould (1995, s. 16) menar att lojala kunder tenderar att bli så 

kallade marknadsförande ambassadörer för företaget. Kundens marknadsföring av företaget 

anses vara det mest trovärdiga och effektiva sättet att få sitt budskap kommunicerat 

(Grönroos, 2008). Kundlojalitet bör vidare ses som en investering som kan leda till framtida 

avkastning och det är långsiktigt tänkande som står i fokus (Holmberg 2004, s. 27).  

3.4 Kundlojalitetens grundstenar 
I grund och botten handlar kundlojalitet om att en kund frekvent återvänder till företaget 

istället för att vända sig till konkurrenter (Oliver, 1999). För att redogöra för vad som kan 

påverka denna återköpsfrekvens har tre grundstenar identifierats vilka på olika sätt främjar 

kundlojalitet. Grundstenarna är i sig inte kundlojalitet, utan tre faktorer som spelar en 

avgörande roll för om och hur kundlojalitet främjas. Dessa tre grundstenar är; 

kundtillfredsställelse, förtroende samt engagemang.  

3.4.1 Kundtillfredsställelse  

Tidigare forskning har funnit framträdande likheter i relationen mellan kundtillfredsställelse 

och kundlojalitet (Colgate & Stewart, 1998; Hocutt, 1998; Patterson & Spreng, 1997). Gould 

(1995, s.17) sträcker sig längst av forskarna och anser att kundtillfredsställelse är den 

väsentliga faktor som skapar kundlojalitet. Ravald och Grönroos (1996) instämmer i detta 

resonemang med motiveringen att en tillfredsställd kund torde återvända för fler köp under en 

längre period och även spendera mer än de kunder som är mindre tillfredsställda. Utifrån 

resonemang kring kundtillfredsställelse kan det i grund och botten urskiljas handla om att en 

kund blir tillfredsställd om dennes förväntningar blir uppnådda eller överträffade (Gould, 

1995; Grönroos 2008; Oliver, 1997; Ravald & Grönroos 1996).  
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Kundtillfredsställelse grundar sig i kundens totala upplevelse av interaktionen med företaget 

(Garbarino & Johnsons, 1999 s. 71; Grönroos, 2008). Kundtillfredsställelse kan därmed sägas 

ha ett starkt samband med kundens upplevda kvalitet vilket stärks av Oliver (1997), Spreng 

och Olshavsky (1993) samt Garbarino och Johnson (1999) vilka ser en stark korrelation 

mellan upplevd kvalitet och tillfredsställelse. För att belysa olika områden som ligger till 

grund för upplevd kvalitet och därmed inverkar på kundens tillfredsställelse används 

Grönroos (2008, s. 98) sju kriterier för kundens upplevda tjänstekvalitet. Goulds (1995) 

modell för kundtillfredsställelse grundar sig i samma resonemang, men är mer sammanfattad 

och Grönroos (2008, s. 98) ses därmed vara mer givande:  

1.  Professionalism och skicklighet hos företagets personal samt stödsystem som gör att 

de kan lösa kundernas problem. Tillfredsställelsen beror delvis på medarbetares 

kunskaper, företagets teknik och företagets strukturella organisering.  

2.  Attityd och beteende hos personalen eller kontaktpersoner är viktig för hur 

tjänstekvaliteten upplevs av kunderna. Beroende på hur kunden blir bemött kan 

upplevelsen blir mer eller mindre tillfredsställande. Gould (1995, s. 17) benämner i sin 

mer kortfattade modell detta som service och personalens bemötande. 

3.  Tillgänglighet och flexibilitet kring tillmötesgåendet av kundernas önskemål och krav 

gynnar eller missgynnar den upplevda kvaliteten.   

4.  Tillförlitlighet och pålitlighet syftar till förtroende vilket avhandlas som nästa 

grundsten. Detta är ett bevis på att de tre grundstenarna är sammankopplade och inte 

alltid går att separera utan fungerar i symbios med varandra.  

5.  Rättelse innebär att företaget löser och vidtar åtgärder i processen när ett problem 

uppstår och är därmed ett reaktivt arbete.  

6.  Tjänstelandskapet är den fysiska plats där upplevelsen äger rum och påverkar 

upplevelsen av tjänsten, både i sin fysiska utformning samt hur väl den fysiska platsen 

används för den planerade avsikten.  

7.  Rykte och trovärdighet ingår i det imageinriktade kriteriet och innebär att kunden litar 

på att företaget ger valuta för pengarna och att värderingar stämmer överens med de 

löften som givits.  
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3.4.1.1 Kundtillfredsställelse är mer än enbart upplevd kvalitet 

Att enbart se kundtillfredsställelse som upplevd kvalitet tillhör den så kallade traditionella 

synen (Parasuraman et. al, 1988), vilken inte tar hänsyn till varken pris eller kostnader för 

kunden (Ravald & Grönroos, 1996). Monroe (1991) menar att kundtillfredsställelse 

övergripande bör mätas genom kundens upplevda värde, det vill säga förhållandet mellan 

kundens erhållna nytta i relation till dess uppoffringar. Ravald och Grönroos (1996) följer 

samma spår och väljer därmed även att inkludera kundens behov av kvaliteten samt viljan att 

betala för det. Dessa två parametrar ses ha stor inverkan på kundens tillfredsställelse, då det är 

onödigt att företag producerar prishöjande kvalitet som kunden inte efterfrågar då det innebär 

att förhållandet mellan kundens erhålla nytta i relation till dess uppoffringar påverkas 

negativt.  

Avslutningsvis är det viktigt att enbart betrakta kundtillfredsställelse som en del i 

lojalitetsfrämjandet, då det finns andra faktorer som måste tas i beaktning för att uppnå 

kundlojalitet (Garbarino & Johnson, 1999; Holmberg, 2004; Pivato et al, 2008). Ekvationen 

mellan kundtillfredsställelse och kundlojalitet är därmed inte lika enkel som kan tros och 

önskas och Blomqvist et al (1999) konstaterar att kundtillfredsställelse är viktigt, men i sig 

sällan tillräckligt för att skapa kundlojalitet. Det väsentliga är att lyfta fram att det finns ett 

positivt samband mellan ökad tillfredsställelse och ökad kundlojalitet (Holmberg 2004, s. 39).  

3.4.2 Förtroende 

Flertalet forskare poängterar vikten av förtroende och konstaterar att det är en primär tillgång 

i skapandet av relationer mellan företag och kund (Garbarino & Johnson 1999; Grönroos 

2008; Gummesson 2002, s. 38f; Pivato et al. 2008). Förtroende innebär en tro och förväntan 

på att givna löften och åtaganden införlivas och uppstår i en dualistisk relation som kräver 

intresse från båda parter (Pivato et al, 2008). För att bygga en trovärdighet och främja 

förtroendet måste en väl genomtänkt och långsiktig process genomgås. Om ett företag 

kontinuerligt uppfyller sina löften och åtaganden ökar trovärdigheten. Sker detta även i 

fortsättningen kan förtroendet främjas (Borglund et al, 2009). Det är även viktigt att lyfta fram 

skörheten i ett förtroende, då det är känsligt mot misstag och vad som tagit år att bygga upp 

kan förstöras på ett ögonblick. Begreppet är en grundläggande faktor i förståelsen av 

relationers styrka och följaktligen framkallandet av kundlojalitet (Pivato et al, 2008).  
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3.4.2.1 Olika former av förtroende 

En kategorisering av förtroende medför en djupare förståelse av centrala delar i dess 

förhållande till kundlojalitet. Pivato et al (2008) delar in förtroende i tre olika former vilka 

stegvis byggs på varandra. Denna indelning ter sig enligt följande: kalkylerat, kognitivt och 

normativt förtroende. 

Det kalkylerade förtroendet skapas främst i början av en relation och grundas i ekonomiska 

och rationella överväganden (Pivato et al, 2008) samt anses vara centralt i affärsmässiga 

relationer utan djupare bindning (Child, 2001). Denna typ av förtroende uppstår på ett tidigt 

stadium och bygger på att företaget agerar som förväntat, det vill säga att kunden kan förutse 

motpartens agerande och handlingar. Det bygger därmed på den information som företaget 

kommunicerar ut samt de regler och lagar som finns uttalade (Child, 2001). Kalkylerat 

förtroende kan även stärkas genom att en tredje part går i god för företaget (Pivato et al, 

2008). Förtroende tolkas därmed vara av ytlig karaktär, sakna djup och känslor vilket medför 

att det lätt kan brytas. Detta överensstämmer därmed inte med själva kärnan i kundlojalitet då 

det bygger på långsiktiga och starka relationer med starka bindningar (Holmberg, 2004).  

Det kognitiva förtroendet uppstår i kunskapen om den andra partens profil, kompetens och 

förmågor och skapas exempelvis då kunden tror och anser att företag genom sitt kunnande har 

verktyg att tillgodose dennes behov. Detta förtroende tar därmed ett steg längre än det 

kalkylerade som främst bygger på den information som företaget sänder ut. Kognitivt 

förtroende innebär att kunden litar på att företaget kan identifiera vad som krävs för att 

uppfylla deras behov (Pivato et al, 2008).  

Den tredje formen är det normativa förtroendet och förutsätter att ett kalkylerat och kognitivt 

förtroende finns. Utöver detta krävs det även att kunden kan identifiera sig med den andre 

parten och att det finns överensstämmande värderingar. Detta förtroende uppstår först när 

relationen mellan parterna är stark och grundas i att det skapas en känsla för den andre parten 

och att det därmed skapats en bindning. Avslutningsvis bör det poängteras att begreppet 

förtroende som tidigare nämnts inbegriper förväntningar på att löften och åtaganden införlivas 

(Pivato et al, 2008). Om ett starkt förtroende finns påverkas tillfredsställelsen i en positiv 

bemärkelse, men för att se helheten kring kundlojalitet behövs även kundens engagemang och 

involvering behandlas vilket utgör den tredje och sista grundstenen. 
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3.4.3 Engagemang 

Engagemang bygger på en vilja och benägenhet att göra kortsiktiga uppoffringar för att 

erhålla långsiktiga fördelar (Dwyer et al, 1987) och det är först när kunden uppvisar 

engagemang gentemot produkten eller företaget som sann kundlojalitet uppstår (Day, 1969). 

Begreppet engagemang kan delas in i tre olika komponenter; insats, ställningstagande och 

tidsberoende (Gundlach et al, 1995).  

Den första komponenten benämns vid insats och syftar till att båda parter i en relation bidrar 

till att en bindning skapas. För att en relation ska främjas krävs det att båda parter är 

involverade och engagerade (Grönroos 2008, s. 54; Gummesson 2002, s. 38). Grönroos 

(2008, s. 164) beskriver; ”Ju mer engagemang en kund känner för ett företag /…/ desto 

starkare kommer relationen att vara”. Becker (1960) menar att resonemanget kring båda 

parters del i skapandet av engagemang måste tas i beaktande i byggandet av en långsiktig 

relation. Han menar att om ett beslut tas utan hänsyn till båda parter, tenderar styrkan i 

relationen att minska. Det är enligt både Gundlach et al (1995) och Grönroos (2008) mer 

kostsamt för en kund att bryta en relation som präglas av engagemang än en utan, vilket i sin 

tur medför att benägenheten att bryta relationen minskar. Således tolkas att om kunden är 

engagerad i köpprocessen stärks kundrelationen vilket till viss del motverkar benägenheten att 

vara illojal mot företaget. 

Den andra komponenten ställningstagande kopplas samman med identifikation, 

överensstämmelse av värderingar samt emotionella aspekter. Detta kan yttra sig då en part 

upplever samhörighet med en organisations mål och värderingar. Genom att uppleva en 

samhörighet skapas motivation och benägenhet till involvering (Gundlach et al, 1995). 

Involvering kan förklaras som ett sinnestillstånd där personen i fråga upplever omedveten 

motivation eller intresse gentemot en produkt eller ett företag. Sinnestillståndet framkallas av 

en specifik situation eller stimulus som exempelvis kan i linje med engagemang yttra sig i en 

överensstämmelse av värderingar eller en möjlighet till påverkan (Havitz & Dimanche, 1997).  

Den tredje och sista komponenten, tidsberoende, berör tidsaspekten i skapandet av 

engagemang. Här menar Gundlach et al (1995) att engagemang endast betyder något om det 

råder över en längre tid och att attityder och uppoffringar som varje part bidrar med i 

relationen, måste kvarstå över tid. Vidare är det centralt att båda parter upplever att relationen 

bär framtida frukt gör uppoffringarna värda. Från de tre komponenterna som tillsammans 

bildar engagemang, framträder vikten av långsiktighet, att parterna kan identifiera sig och 

skapa samhörighet samt att engagemang motverkar uppbrytningen av relationen.  
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3.4.4 Företagets försäkring och kundens filter  

De tre ovanstående grundstenarna som diskuterats är alla viktiga komponenter i processen att 

förklara vad som främjar kundlojalitet. Två faktorer som dock ses nödvändiga att addera är 

kundens individuella filter mot företags utsända budskap samt företagets varumärke och 

image. Dessa har båda en inverkan på hur de tre grundstenarna hanteras hos kunden.  

3.4.4.1 Företagets varumärke och image 

Blomqvist et al (1999, s. 70, 74) menar att varumärket både är en del av, samt resultatet av ett 

företags handlingar. Oavsett om företagets tilltänkta och planerade varumärkesbild når fram 

till kunden eller inte, skapas en bild av varumärket hos kunderna, ofta kallad image. Grönroos 

(2008, s. 82) menar att om företaget har ett starkt varumärke och en positiv image hos 

kunderna kommer mindre allvarliga misstag förmodligen att förlåtas, och att image därmed 

fungerar som ett filter. Gad (2000, s. 27) följer samma resonemang genom att jämföra ett 

starkt varumärke med en god vän och att denne vän troligen blir förlåten när ett misstag har 

begåtts. Genom att ha ett starkt varumärke kan även en emotionell närhet till kunden uppnås 

vilket kan fungera som en bindning för att skapa lojala kunder och betraktas vara en central 

del i att skapa en konkurrenskraftig strategi (Werther & Chandler 2004, s. 317). Andra 

lojalitetsfrämjande fördelar med ett starkt varumärke är att det försäkrar kunderna om kvalitet, 

konsekvens och säkerhet (Werther & Chandler 2004, s. 317). Haig (2005, s. 103) belyser att 

de varumärken som behandlar konsumenterna och hela världen i stort med synbar respekt kan 

räkna med ett växande antal kunder. 

3.4.4.2 Kundens filter  

Det är dock inte tillräckligt att ett företag har ett starkt varumärke för att främja kundlojalitet. 

Beatty et al (1995) belyser att kundens uppfattningar och värderingar är centrala delar i 

diskussionen kring kundlojalitet och anser de vara grundläggande komponenter som avgör 

kundens attityd och förhållningssätt. Attityden påverkar förhållningssättet gentemot olika 

budskap samt inverkar på kundens handlingar och uppfattningar av företagets utsända 

budskap (Beatty et al, 1995). Således kan personliga värderingar göra kunder mer positivt 

eller negativt inställda till företaget (Grönroos 2008, s. 106).  
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3.5 Olivers fyra nivåer av kundlojalitet 
För att vidare underlätta förståelsen av kundlojalitet belyses nedan fyra nivåer av kundlojalitet 

som tagits fram av Oliver (1997, 1999). Modellen visar att kunders lojalitet utvecklas i fyra 

faser, kan anta flera olika skepnader samt även kan variera i styrka. Genom att åtskilja olika 

typer av lojalitet tydliggörs delar av problematiken med att finna en generell handlingsplan för 

att bygga lojala kundrelationer. De tre första faserna beskriver mentala förklaringsfaktorer 

medan den sista avser verklig handling. 

Den första fasen kallas för kognitiv lojalitet och bygger på den information företaget sänder ut 

till kunden. Kundens lojalitet bygger i denna fas därmed enbart på exempelvis priser och 

erbjudanden om kvalitet och baseras på sekundär kunskap eller på tidigare erfarenheter. Om 

lojaliteten bygger på en rutinmässig handling innebär det att tillfredsställelsen inte har 

genomgått den nödvändiga process som krävs för att skapa en djupare lojalitet. Denna form 

av lojalitet är mycket svag och det finns en överhängande risk att kunden attraheras av andra 

erbjudanden och därmed byter till en konkurrent.  

Affektiv lojalitet är den andra fasen och bygger på att en känslofylld bindning eller attityd har 

uppstått till grund av en ökad tillfredsställelse under köptillfällena. Fasen kännetecknas av 

tillfredsställelse, engagemang samt preferens och är starkare än den kognitiva lojaliteten. 

Tillfredsställelsen och engagemanget avhandlas under tidigare avsnitt medan preferens syftar 

till att produkten eller tjänsten som står i fokus föredras framför andra likvärdiga produkter. 

Engagemanget blir i den här fasen kodat i kundens medvetande som kunskap och känsla. 

Lojaliteten beror på till vilken grad kunden uppskattar varumärket alternativt företaget. 

Företags vars kunder uppnått affektiv lojalitet är dock som i den kognitiva fasen utsatta för 

risken att kunden byter till en konkurrent då situationsberoende faktorer som konkurrenters 

erbjudanden fortfarande spelar en avgörande roll för kundens handlande.  

Konativ lojalitet utgör den tredje fasen och innebär att kunden känner en stark intention att 

köpa. Kunden har här till avsikt att genomföra köpet och vara lojal då den har både kognitiv 

och affektiv lojalitet, samt en intention att köpa. Dock råder fortfarande ett långt steg från 

tanke till handling. Detta är dock den starkaste av de tre mentala faserna men innebär 

fortfarande inte att kunden verkligen är lojal.  

Den fjärde och sista fasen är den högsta nivån av lojalitet och benämns som 

handlingslojalitet. Då denna fas uppnåtts handlar kunden utan att reflektera över 

konsekvenserna av sitt agerande. Kunder som befinner sig på denna nivå är inte intresserade 
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av att vända sig till andra företag, söka information eller utvärdera andra alternativ. 

Handlandet är därmed inte situationsberoende och kunden är så pass inriktad på att köpa att 

eventuella hinder som kan uppstå på vägen undanröjs. Företag som uppnått denna typ av 

kundlojalitet besitter en stark konkurrensfördel och försvårar för andra att locka dessa kunder 

till sig (Oliver 1997, 1999). 

3.6 Huvudpoänger vi tar med oss om kundlojalitet 
Kundlojaliteten har ovan brutits ner i tre grundstenar: kundtillfredsställelse, förtroende samt 

engagemang. Varje enskild grundsten belyser centrala delar som företaget bör beakta i 

främjandet av kundlojalitet. Nedbrytningen har gjort begreppet kundlojalitet mer hanterbart 

och medfört att vi lättare kan analysera huruvida företags agerande och aktiviteter kan främja 

kundlojalitet i kapitlet fem, företagets sociala ansvarstagande möter kundlojalitet. 

Avslutningsvis delas kundlojalitet in i fyra nivåer för att belysa att kundlojalitet inte enbart 

handlar om lojal eller illojal utan att kunden kan vara lojal till olika grader. Beroende på hur 

många och till vilken grad företagen främjar ovanstående grundstenar kan olika nivåer av 

lojalitet uppnås. Denna modell medför att grundstenarna i analysen kan sättas i ett 

sammanhang och att resonemanget därmed kan lyftas till en mer övergripande nivå. 
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4. Företagets sociala ansvarstagande 

Följande kapitel ger inledningsvis en bakgrund till företags sociala ansvarstagande samt 

redogör för begreppets innebörd. Carrolls ansvarspyramid lyfts fram och förtydligar att 

samhället har olika förväntningar på företags sociala ansvarstagande samt visar att socialt 

ansvar kan ta form på olika sätt och i olika nivåer. För att möjliggöra en jämförelse hur 

socialt ansvarstagande kan främja kundlojalitetens grundstenar lyfts det vidare fram hur 

socialt ansvarstagande tas i uttryck. Detta genom exempel på aktiviteter, beslut och principer 

som konkretiseras med hjälp av exempel hämtade från ICA och Coop. Avslutningsvis görs en 

kort redogörelse för vikten av att implementera det sociala ansvarstagandet i företagens 

övergripande strategi.  

4.1 Tre agendor 
Företags sociala ansvarstagande betraktas vara en kombination av tre agendor som alla 

handlar om ansvarstagande mot samhället i stort, dock betraktat från olika perspektiv. Den 

första agendan behandlar hållbar utveckling och avser beskriva hur vi ska finna en balans 

inom såväl sociala som ekonomiska samt miljörelaterade frågor i avsikt att främja jordens 

långsiktiga överlevnad. Den andra agendan handlar om företagens ansvar gentemot samhället 

och deras ansvar för hållbar utveckling och den tredje hur företag sköts samt deras öppenhet 

och i förlängningen därmed trovärdighet (Löhman & Steinholtz, 2004).  

4.2 En djungel av frivilliga regler 
En viktig utgångspunkt vid studier om socialt ansvarstagande är att redogöra för vilka 

områden som betraktas ingå. Grafström et al (2008, s. 92) anser att det är upp till varje företag 

att göra sin egen tolkning av vad deras sociala ansvar innebär och beskriver fenomenet som en 

djungel av frivilliga regler. Forskare och praktiker har försökt att utveckla en övergripande 

definition (Garriga & Melé, 2004) men då EU-kommissionens tenderar att vara vanligt 

förekommande används denna som utgångspunkt: ”att företagen på frivillig grund integrerar 

sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna.” 

(http://ec.europa.eu, vår översättning). Definitionen är ytterst vag, dock hävdar Grafström et 

al (2008) att en exakt definition inte heller är nödvändig. De menar istället att huvudpoängen 

är att företagen förstår att samhället har vissa förväntningar på deras agerande, att det sker 

över lång sikt samt att dessa förväntningar även förändras med tiden.  
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Filantropiskt ansvar 

Etiskt & moraliskt ansvar 

Legalt ansvar 

Ekonomiskt ansvar 

4.3 Två dominerande perspektiv 
Två perspektiv har dominerat sättet att se på företags sociala ansvarstagande. Det första 

perspektivet anser att företag är en ekonomisk samhällsinstitution vars enda uppgift och mål 

ska vara att tillgodose aktieägarnas vinstintresse. Företag ska därmed inte ägna sig åt ansvar 

utöver att säkra sin fortlevnad och anser att företag tar sitt sociala ansvar genom att generera 

vinst, betala skatt, bidra med arbetstillfällen samt producera varor och tjänster (Carroll, 1991).  

Det andra perspektivet anser att socialt ansvarstagande sträcker sig långt förbi generering av 

vinst till aktieägarna och hävdar dessutom att socialt ansvarstagande i förlängningen leder till 

ökad lönsamhet. Förespråkare av detta perspektiv ser att det är företagets skyldighet att ta ett 

bredare samhällsansvar utöver att säkra sin fortlevnad och följa de lagar och regler som finns. 

(Grafström et al 2008, s. 32-33). Det sociala ansvar som vidare diskuteras tillhör det andra 

perspektivet, där företagen ses ha ett ansvar som sträcker sig utöver att bara tillgodose 

aktieägarnas vinstintresse. För att förtydliga innebörden i företags sociala ansvar visar nästa 

stycke fyra olika typer av ansvar.  

4.4 Carrolls pyramid – Ett sätt att strukturera socialt ansvar  
Carrolls pyramid (1991), se figur 1, tydliggör att det går att dela in socialt ansvarstagande i 

fyra nivåer. Modellen grundar sig på de ekonomiska, legala, etiska och filantropiska 

förväntningar som samhället med dess intressenter ställer på företag (Crane & Matten 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. De fyra ansvarsnivåerna 

Källa: Egen tolkning utifrån Carrolls fyra ansvarsnivåer (Carroll, 1991) 
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Det ekonomiska ansvaret i modellen syftar till vad som är grundläggande för allt företagande, 

att vara vinstdrivande, ge avkastning till ägarna samt att upprätta en konkurrenskraftig 

position på marknaden. Det ekonomiska ansvaret måste vara av högsta prioritet för alla 

vinstdrivande företag eftersom det är grunden för fortlevnad och är därmed ett krav från 

samhället (Carroll 1991).  

Nästa steg handlar om det legala ansvaret vilket kopplas samman med de lagar och 

förordningar som råder och ansvaret innebär att företag följer de spelregler som finns. Att 

företag tar sitt legala ansvar är även något som samhället förutsätter och kan även det 

betraktas som ett krav från samhället (Carroll 1991).  

Den tredje nivån behandlar etiskt ansvar och sträcker sig därmed förbi den lagstiftning och de 

förordningar som finns på en samhällelig nivå. Ansvaret kopplas samman med de moraliska 

och etiska förväntningar som samhället har på företaget och är därmed inget direkt uttalat 

krav men för att tillfredsställa sina kunder måste dessa förväntningar uppfyllas. Det är av stor 

vikt att företag identifierar och respekterar nya eller förändrade moraliska normer för att 

kunna möta kundernas förväntningar (Carroll 1991).  

Överst i modellen återfinns det filantropiska ansvaret och benämns vara önskvärt, men inte 

förväntat, av samhället. För att uppnå denna nivå ska företagen frivilligt ta ansvar som 

sträcker sig utöver vad samhället förväntar sig och det ska även tas utan avsikten att gynna det 

egna företaget (Carroll 1991). Trots att Carroll menar att det filantropiska ansvaret inte ska 

gagna företaget hävdar flera forskare att agerande inom dessa områden kan vara fördelaktigt 

för företaget (Borglund et al 2009, s. 136; Grafström et al 2008, s. 125). Avslutningsvis menar 

Crane och Matten (2007) att genuint socialt ansvarstagande först uppstår när företag tar de 

olika typer av ansvar som modellen berör.  

4.5 Hur företagets sociala ansvarstagande tas i uttryck 

Socialt ansvarstagande kan i stora drag sägas innebära ”att företaget är skyldigt att minimera 

skada på samhället eller att företaget bör maximera nyttan för samhället” (Grafström et al, 

2008 s. 15) och är ett frivilligt ansvar sett från lagbokens perspektiv. Betraktat ur samhällets 

perspektiv kan verkligenheten dock se annorlunda ut. Socialt ansvarstagande bygger i grund 

och botten på ett företags vilja att ta hand om sin omgivning genom att ta ansvar för sina 

handlingar, samhället och miljön. Det handlar därmed om företagets inställning till samhället i 

stort och det sociala ansvaret byggs utifrån de värderingar som företaget har (Crane & Matten, 

2007). Coop har till exempel en uttalad värdegrund som de bygger sin verksamhet utifrån, 
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vilket speglar deras värderingar och inställning till ansvar. Inflytande, omtanke, ärlighet och 

nytänkande är deras fyra centrala begrepp (www.coop.se, se Coops Hållbarhetspolicy, 2009) 

och då ingen av dessa är direkt ekonomiskt eller legalt bundna ingår de därmed i företagets 

sociala ansvarstagande.  

Oavsett företagets motiv för socialt ansvarstagande kan det leda till att företag uppnår 

konkurrensfördelar, förutsatt att de arbetar med det på rätt sätt mot rätt målgrupp (Kursucz et 

al, 2008) Socialt ansvarstagande skickar ut positiva signaler om att företaget bryr sig om 

samhället, vilket medför att företaget får en bättre relation till samhället. Socialt 

ansvarstagande skapar därmed en relation mellan företaget och sina intressenter, dock varierar 

styrkan i denna relation beroende på hur väl intressenterna förstår och samtycker med de 

beslut och ansvar som företaget tar (Rupp et al, 2006). Grafström et al (2008) poängterar att 

det i mångt och mycket är företagets intressenter som sätter gränser och ramar för det sociala 

ansvarstagandets utformning i varje enskilt företag. 

Det sociala ansvarstagandet kan anta olika skepnader beroende på med vilken avsikt det införs 

i företagets verksamhet. Genom att fastställa vad företaget vill uppnå med sitt sociala 

ansvarstagande kan en tydligare bild frambringas om vart det sociala ansvaret börjar och 

slutar (Grafström et al 2008, s. 130). Företags sociala ansvarstagande handlar om företagets 

engagemang i samhället och vidare en process där de uttrycker och utvecklar sin 

företagskultur och sociala medvetenhet (Rupp et al, 2006). För att visa på aktiviteter, beslut 

och principer som företag praktiskt använder sig av i sitt arbete med socialt ansvarstagande 

delas de olika aktiviteterna in i tre områden beroende på företagets bakomliggande motiv. 

Aktiviteterna kan dessutom antingen vara förknippade med kärnverksamheten eller vara helt 

fristående (Grafström et al, 2008).  

4.5.1 Socialt ansvarstagande som innebär direkta fördelar för företaget 

Den typ av socialt ansvarstagande som företag arbetar med idag tar sig vanligen i uttryck 

genom aktiviteter och handlingar som är starkt förknippade med verksamhetens affärsidé och 

medför även ofta direkta fördelar som till exempel kostnadsbesparingar (Berman et al, 1999; 

Kurucz et al, 2008). Denna typ av socialt ansvar visar sig inom företaget och handlar om de 

interna processer som företagets verksamhet innebär. Företaget analyserar och identifierar 

kritiska delar i verksamheten som har en negativ inverkan på miljö och samhälle för att sedan 

finna aktiviteter för att minimera dessa (Grafström et al, 2008 s. 126). Coop vill genom att 

minimera användandet av el, vatten och andra resurser sträva efter att bli klimatneutrala 
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(Coops Hållbarhetsredovisning, 2009). Coops och ICA:s arbete med att minska 

koldioxidutsläpp är ett annat exempel där de genom att samordna sina transporter inom 

respektive kedja, både från leverantör och till butik aktivt minskar sina utsläpp. Denna typ av 

socialt ansvar ger en direkt positiv avkastning till företaget då de genom att agera socialt 

ansvarstagande även minskar sina kostnader vilket medför att denna typ av socialt 

ansvarstagande kan upplevas mindre trovärdigt. Ur en annan synvinkel kan det sägas vara det 

ultimata sociala ansvarstagandet som ifrågasätter den vanliga paradoxen att socialt 

ansvarstagande står i motsats till lönsamhet (Löhman & Steinholtz, 2004 s. 29).  

Vidare ligger denna typ av socialt ansvarstagande i linje med vad Drucker (1984) 

argumenterar för är ”lämpligt” socialt ansvarstagande. Han anser att det är de aktiviteter som 

vänder ett socialt problem till en ekonomisk möjlighet och fördel, mänsklig kompetens, 

arbetstillfällen och välfärd. Ur denna vinkel kan det väckas tankar huruvida företaget gör det 

för samhället, eller för sin egen vinnings skull.  

4.5.2 Socialt ansvarstagande utan direkta fördelar för företaget 

Det finns även socialt ansvar som inte medför direkta fördelar företagen. Avsikten med denna 

typ är att det kan innebära en direkt kostnad och uppoffring idag men som i det långa loppet 

kan medföra indirekta främjande effekter. Företagens sociala ansvarstagande för sina 

medarbetare är ett exempel på detta och fokuserar på att ta ansvar för det humankapital som 

företaget besitter. Enligt Guarnieri och Kao (2008) smittar företagens vilja att agera socialt 

ansvarstagande av sig på hela företagskulturen och kan medföra att den i förlängningen 

präglas av förtroende och integritet. Coop säger sig arbeta med att säkerställa att arbetsmiljön 

är säker och hälsosam för alla anställda och även erbjuda karriärmöjligheter och genom detta 

tar de ett ansvar för samhällets välfärd utan att direkt få något tillbaka i monetära termer 

(www.coop.se, se Coops Hållbarhetspolicy, 2009). Företagens sociala ansvarstagande kan 

därmed visa sig ha en positiv inverkan på medarbetarnas humör och inställning till företaget, 

vilket påverkar kundens upplevelse av mötet med företaget (Guarnieri & Kao, 2008).  

Ett annat exempel är ICA:s satsning på att stimulera för en mer hälsosam kost bland skolbarn 

i Sverige genom projektet ”Kompis med kroppen – 5 om dan”. Genom att utbilda skolbarnen 

och uppmuntra till sundare matvanor tar de ansvar för de produkter de erbjuder (ICA:s 

Årsredovisning, 2009). Här visar företagen genom sina handlingar vilka värderingar och 

normer som deras affärsidé grundas på. Ytterligare ett exempel på detta är att ICA upphörde 

med försäljningen av jätteräkor, då de var utrotningshotade (ICA:s Årsredovisning, 2009). 



Magisteruppsats VT 2010  Rikard Axelsson, Daniel Ivarsson, Sofie Lindå 

 Kan gröna tomater få dina kunder att komma tillbaka?  28 

 

Genom att ta ett aktivt val med samhället och naturens fortlevnad i fokus visar företagen att 

de agerar osjälviskt. I fallet med jätteräkorna sker det dock på bekostnad av kunden då 

utbudet minskar, men det relevanta i sammanhanget är att företaget använder sin makt på ett 

socialt ansvarsfullt sätt. Denna typ av socialt ansvarstagande kan upplevas mer trovärdig då 

företagen inte drar några direkta monetära fördelar av handlingen.  

4.5.3 Fristående socialt ansvarstagande 

Socialt ansvarstagande genom välgörenhet handlar oftast om enstaka punktinsatser i form av 

välgörenhetsprojekt. I Sverige har vi inte haft en tradition där företag i större utsträckning 

engagerar sig i välgörenhet vilket kan tänkas förklaras av hur vårt välfärdssamhälle är 

uppbyggt samt att välgörenhet inte är avdragsgillt som i många andra länder (Grafström et al, 

2008 s. 123). ICA arbetar till viss del med renodlad välgörenhet, ett exempel är att de skänkt 

mat till Baltikum när dess befolkning hade det svårt i finanskrisens spår (ICA:s 

Årsredovisning, 2009). Välgörenhet är dock relativt sällsynt inom dagligvaruhandeln.  

Välgörenhetssponsring är en annan form av socialt ansvarstagande som är mer vanligt 

förekommande och innebär att företaget säljer produkter där en viss andel av vinsten går till 

välgörenhet (Grafström et al, 2008). ICA har till exempel arbetat med Rosa bandet-kampanj 

där de stödjer kampen mot bröstcancer (ICA:s Årsredovisning, 2009). Denna typ av socialt 

ansvarstagande kan ses sända ut en positiv bild till kunderna i ett försök att förmedla sina 

värderingar. Det medför dock återigen fördelar för företaget då det inte kräver någon vidare 

uppoffring men medför vinst. För att socialt ansvarstagande skall upplevas vara genuint bör 

det åtminstone till viss del innebära en uppoffring från företagets sida, samt även ligga i linje 

med företagets affärsidé och integreras i strategin. 

4.6 Relationen mellan socialt ansvarstagande och strategi 

Borglund et al (2009) menar att om företag inte verkar i samklang med dess omgivnings 

normer skapas misstroende vilket innebär att företag tappar sin möjlighet att verka på 

marknaden. Företaget bör vara införstått med att det finns olika typer av socialt 

ansvarstagande och fortskrida med de aktiviteter som både gynnar företagets ekonomiska 

syfte och samhällets sociala mål. Först när företag kan genomföra sina aktiviteter med stöd 

från sina intressenter är det till fördel för företaget och det är därmed av största vikt att ha en 

strategi som tar hänsyn till sina intressenter (Carroll & Shabana 2010, s. 102) Det mest 

centrala för att uppnå en konkurrenskraftig strategi är att vara annorlunda sina konkurrenter, 

det vill säga att ha ett unikt värde-erbjudande (Porter 1996).  
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Figur 2. CSR in the context of strategy. Galbreath 2009,  s. 113 

Galbreath (2009) menar att företagets sociala ansvarstagande måste ha ett holistiskt synsätt 

och bör integreras med den övriga strategin samt sinsemellan vilket ovanstående modell visar 

(se figur 2). Exempelvis är företagets mission ett sätt att signalera till intressegrupper vad 

företaget vill uppnå, det vill säga företagets syfte. Företagets mission ligger till grund för den 

strategiska utformningen gällande val av marknad (Galbreath, 2009). Gällande mission tillika 

strategi, är det lika angeläget att vara införstådd med vad som ska göras och vad som inte ska 

göras (Porter 1996). Detta speglar även relationen mellan socialt ansvarstagande och 

missionen, där de aktiviteter som görs, bör stämma överens med de förväntningar som finns 

på företaget. Avslutningsvis bör företag som har en bra förståelse av sitt sociala ansvar lättare 

kunna integrera dessa socialt ansvarstagande aktiviteter i strategin vilket i sin tur kan skapa en 

mer framtida konkurrenskraftig position på marknaden (Galbreath 2009, s. 114). 

4.7 Huvudpoänger som tas med från företags sociala ansvarstagande 
Avsnittets huvudfokus är att redogöra för hur företagets sociala ansvarstagande kan tas i 

uttryck och belysa att samhället har olika förväntningar som företaget bör sträva efter att 

uppnå. Genom att lyfta fram Carrolls (1991) ansvarspyramid bryts fenomenet ner i olika 

nivåer av ansvar och tydliggör för olika förväntningar som samhället har. Vidare delas 

företagets sociala ansvarstagande in i tre områden, socialt ansvar som: medför direkta 

fördelar, indirekta fördelar samt som punktinsats för att belysa att företaget kan ha varierande 

motiv till sitt agerande. Dessa två nedbrytningar av företagets sociala ansvarstagande 

underlättar för vidare analys huruvida socialt ansvarstagande kan ha en främjande effekt på 

kundlojalitetens tre grundstenar. 
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5. Företagets sociala ansvarstagande möter kundlojalitet 

I följande kapitel analyseras om och hur företagets sociala ansvarstagande har en främjande 

inverkan på kundens lojalitet gentemot företaget. Företagets sociala ansvar kopplas 

kontinuerligt in i kundlojalitetens tre grundstenar: kundtillfredsställelse, förtroende och 

engagemang och avhandlas för var och en för sig. Genom att lyfta in empiriskt material 

synliggörs våra tankar bakom de kopplingar som gjorts. Avslutningsvis appliceras de tre 

grundstenarna på fyra nivåer av kundlojalitet för att visa hur stark kundlojalitet som socialt 

ansvarstagande kan hjälpa företag att uppnå. 

5.1 Grundsten - Kundtillfredsställelse 
Kundtillfredsställelse är högst individuellt vilket medför en problematik med att finna ett 

övergripande svar på huruvida socialt ansvarstagande kan ses ha en främjande inverkan. 

Genom att analysera grunden i företags sociala ansvarstagande samt kundtillfredsställelse 

möjliggörs att olika generella karaktärsdrag kan lyftas fram.  

5.1.1 Företags sociala ansvar med full fokus på samhälle och miljö 

Utifrån den teoretiska ansatsen innebär socialt ansvarstagande att företaget på frivillig grund 

integrerar en social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet samt inte ser till sin egen 

vinning i agerandet (Grafström et al, 2008). Därmed bör socialt ansvar i sin renaste form inte 

ta intressenter och därmed kunder i någon större beaktning vid val av aktiviteter, beslut och 

principer då detta i förlängningen kan ses leda till egen vinning. Det är hållbar utveckling och 

samhället som ska stå i fokus.  

Kundtillfredsställelse bygger i grund och botten på att företaget erbjuder något som 

tillgodoser eller i bästa fall överträffar kundens förväntningar (Grönroos, 2008). Monroe 

(1991) diskuterar kundtillfredsställelse som förhållandet mellan kundens erhållna nytta i 

relation till dess uppoffringar. Vidare menar Ravald och Grönroos (1996)  att kundens behov 

och vilja måste inkluderas i kundtillfredsställelsen. Med detta sagt är det inom 

kundtillfredsställelse kunden som står i fokus. Därmed kan företags sociala ansvarstagande, 

utan fokus på kundens efterfrågan, inte främja kundtillfredsställelse i någon större 

utsträckning. Problematiken grundas i att kundtillfredsställelse handlar om att kunders 

förväntningar tillgodoses vilket inte ligger i linje med vad företags sociala ansvarstagande 

teoretiskt innefattar. 
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Det finns en chans att företag som enbart satsar på socialt ansvar utifrån sin egen verksamhet 

kan tillgodose kunders förväntningar och behov utan kundens inblandning. Detta förutsatt att 

företagets sociala ansvarstagande ligger helt i linje med dess affärsidé och att kunden därmed 

tillfredsställs genom att det sociala ansvarstagandet leder till en bättre total upplevelse. Dock 

anses denna koppling vara långsökt och vag, då varje kund innehar olika behov och 

preferenser som måste identifieras för att kunna tillfredsställas. För att socialt ansvarstagande 

skall kunna främja tillfredsställelse krävs det därmed att företagen identifierar vilken typ av 

socialt ansvar som kunden i fråga värderar. 

5.1.2 Företagets sociala ansvarstagande med kundfokus 

Som ovan nämnts innefattar inte företags sociala ansvarstagande i grund och botten ett direkt 

kundperspektiv, då det i sin naturliga form inte är ett verktyg att locka kunder med. Detta 

överensstämmer dock inte med vad som kan skönjas i det empiriska materialet. Den form av 

socialt ansvarstagande som vi identifierat hos ICA och Coop tar kundens önskemål i 

beaktning vid utformandet av socialt ansvar. 

Företagets sociala ansvarstagande innefattar att ge, samt kommunicera ut löften vilket 

genererar förväntningar hos kunderna. Detta argument stärks av Maria Smith på ICA som 

menar att socialt ansvarstagande kan fungera som ett sätt att skapa förväntningar hos kunder. 

Både ICA och Coop belyser vikten av utforma företagets sociala ansvarstagande efter 

kundernas behov och önskemål och lyfter i mångt och mycket fram det som en självklarhet 

(Coops & ICA:s Hållbarhetsredovisningar, 2009). Staffan Eklund på Coop säger:  

En viktig del i företags sociala ansvarstagande är att hitta en balans eller 

dialog med kunderna. Så man driver på de här frågorna i någon sorts, ja i 

samma utsträckning som kunderna efterfrågar.  

Carroll och Shabana (2010, s. 12) menar att en grundläggande faktor för att få tillfredsställda 

kunder är att identifiera vad kunden efterfrågar. Genom att arbeta med socialt ansvarstagande 

som åtminstone delvis är utformat efter kundens efterfrågan kan det utifrån denna aspekt 

fungera som ett incitament för att främja kundtillfredsställelse.  Även Staffan Eklund på Coop 

ser socialt ansvarstagande som ett sätt att skapa förväntningar hos kunderna och säger ”det 

gäller att hela tiden ha en dialog och ligga ett halvt steg före”. Det tolkas utifrån ovanstående 

citat att företags sociala ansvarstagande kan leda till att kundernas förväntningar uppnås och 

även kan överträffas. Detta visar att kundanpassat socialt ansvarstagande kan leda till att 

förväntningarna uppfylls och även överträffas vilken kan främja kundtillfredsställelse.  
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Monroe (1991) menar att kundtillfredsställelse bör mätas genom kundens upplevda värde, det 

vill säga förhållandet mellan kundens erhållna nytta i relation till dess uppoffringar. Således 

måste kundens eventuella uppoffring som företagets sociala ansvarstagande innebär motiveras 

för kunden i den utsträckning att det uppfattas som att relationen mellan erhållen nytta och 

uppoffring är positiv. När ICA exempelvis införde lock och dörrar på sina kylar och frysar 

(Intervju, Maria Smith ICA) torde det vara mycket viktigt att kunden informerades om 

anledningen till detta, för att på så sätt visa att de bidrar till ett högre värde och därmed 

tillfredsställelse genom sin uppoffring att öppna locket.  

Kundanpassat socialt ansvarstagande verkar dock som tidigare nämnts inte i samklang med 

socialt ansvarstagandes grundtanke, då det är samhället och hållbar utveckling som ska vara i 

fokus. Genom att företaget anpassar sitt sociala ansvarstagande till kunden kan det därmed 

betraktas som ett verktyg för att locka kunder. Ordet verktyg har enligt vår uppfattning en 

negativ klang i diskussioner som rör socialt ansvarstagande, men det kan urskönjas att både 

ICA och Coop använder sitt sociala ansvarstagande som ett sätt för att tillfredsställa sina 

kunder. Känslan är snarare att de ser det som en service till sina kunder, än att de gör det med 

naturen och samhällets välfärd som motiv. Om företaget dock lyckas identifiera socialt 

ansvarstagande aktiviteter som kunden efterfrågar och som även ligger i linje med företagets 

verksamhet har företaget uppnått vad Drucker (1984) menar är lämpligt socialt ansvar.  

5.1.3 Företagets sociala ansvar ≠ kundtillfredsställelse 

Dock bör det betonas att socialt ansvarstagande inte automatiskt resulterar i att 

kundtillfredsställelse främjas. Att kunden ska bli tillfredsställd förutsätter att kunden har ett 

behov eller förväntan på att företag ska agera socialt ansvarstagande. Beroende på kundens 

inställning och attityd till företaget i sin helhet kan dessutom aktiviteterna mottagas på olika 

sätt. Om kunden har en negativ inställning till företaget från exempelvis tidigare erfarenheter 

kan företagets sociala ansvar vara effektlöst. Det kan däremot användas för att bygga upp 

förväntningar och fungera som ett sätt att differentiera sig mot sina konkurrenter. Genom att ta 

socialt ansvar i större utsträckning än sina konkurrenter kan kunden, förutsatt att kunden har 

detta behov, välja företaget för att det i högre grad tillfredsställer deras behov.  

Kundens attityd påverkas även av företagets varumärke och Blomqvist et al (1999) menar att 

ett starkt varumärke kan fungera som en bidning för att skapa lojala kunder då det kan bidra 

till en emotionell närhet. Ett varumärke som kommunicerar och präglas av socialt 

ansvarstagande kan därmed medföra som Grönroos (2008) och Gadd (2000) argumenterar, att 
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mindre allvarliga misstag förlåts. Således kan kundens tillfredsställelse, i förhållande till 

företagets sociala ansvarstagande främjas utifrån resonemang kring företagets varumärke 

förutsatt att givna löften införlivas. Holmberg (2004) menar att både Coop och ICA innehar 

starka varumärken och att kundens mottagande av företagets sociala ansvarstagande främjas 

av detta. 

5.1.4 Underkommunikationens för- och nackdelar 

Som tidigare nämnts skapas förväntningar genom att löften kommuniceras (Pivato et al, 

2008). Dock menar Grafström et al (2008) samt Borglund et al (2009) att flertalet företag 

medvetet väljer att underkommunicera företagets sociala ansvarstagande. Detta görs främst 

med förklaringen att företag som kommunicerar ut sina aktiviteter får utstå en hårdare 

granskning av media. En underkommunikation av företagets sociala ansvar skulle hypotetiskt 

kunna vara företaget till fördel då det finns belägg för att lägre förväntningar skulle kunna 

medföra att företag lättare kan överträffa de förväntningar som kunder har på företaget. 

Däremot anses denna argumentation vag då det skulle resultera i alla företag avsiktligt avstår 

från att kommunicera ut all form av budskap och löften till dess omgivning. En 

underkommunikation av företagets sociala ansvarstagande resulterar i en lägre nivå av 

differentiering och att konkurrensfördelar uteblir. Kunden får därmed inga argument till varför 

de bör välja det specifika företaget. På dagens konkurrensutsatta marknad krävs det att 

företagen differentierar sig för att särskilja sig från sina konkurrenter (Porter 1996). Socialt 

ansvarstagande är ett sätt att särskilja sig, men som dock innebär stora risker om företaget inte 

uppfyller vad de lovat.  

5.1.5 Butikens roll i kundtillfredsställelsen 

Grönroos (2008) menar att kundens upplevda kvalitet, däribland den fysiska platsen, inverkar 

på kundtillfredsställelsen. I detta fall krävs det att Coops respektive ICA:s butiker 

överensstämmer och styrker det som kommunicerats gällande företagets sociala 

ansvarstagande för att kundtillfredsställelse ska främjas. Staffan Eklund på Coop framhäver 

vikten av butiken för hur framgångsrikt deras sociala ansvarstagade blir hos kunden. För att 

öka trovärdigheten måste övrig kommunikation av företagets sociala ansvarstagande såsom 

via tv, hemsida och hållbarhetsredovisningar återspeglas och upplevas i butiken. Således, 

utifrån teorin, möjliggör butiken att förväntningar hos kunden kan skapas samt införlivas 

(Grönroos, 2008). Dock återfinns inte Coops respektive ICA:s sociala ansvarstagande i 

butiken i den utsträckning som årsredovisningar, hållbarhetspolicys och intervjuer utlovat. Det 
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går att notera att företagets sociala ansvarstagande kommuniceras sparsamt och i vissa fall 

inte alls (Observation ICA Kvantum, ICA nära, Coop Konsum och Coop nära). Därmed kan 

följande antagande göras att om en kund tagit del i Coops respektive ICA:s kommunikation 

av företagets sociala ansvarstagande har förväntningar skapats. När dessa förväntningar inte 

infrias i butiken hämmas eller rent av uteblir främjandet av kundtillfredsställelse.  

5.1.6 Kundtillfredsställelsens komplexitet 

Ovanstående diskussion vittnar om att skapandet av kundtillfredsställelse är komplext. Det 

finns argument för att företags sociala ansvarstagande kan främja, hämma eller inte borde 

kopplas samman med skapandet av kundtillfredsställelse. Det som går att notera är att 

verkligheten skiljer sig från den teoretiska ansatsen kring företags sociala ansvarstagande 

samt att det finns aspekter som måste tas i beaktning för att socialt ansvarstagande ska främja 

kundtillfredsställelse. 

5.2 Grundsten - Förtroende  
Förtroende är en primär tillgång i skapandet av relationer mellan företag och kund (Garbarino 

& Johnson, 1999) och bygger på att parter ömsesidigt litar på att den andra parten lever upp 

till det som lovats (Pivato et al, 2008). Företag torde därmed sträva efter att utstråla 

trovärdighet samt främja kundens förtroende för dem. Här kan socialt ansvarstagande ses 

fungera som ett incitament till förtroende, det vill säga att det förser kunden med en anledning 

att lita på företaget. Dock är det inte tillräckligt att enbart kommunicera och utstråla socialt 

ansvarstagande, de givna löftena måste även kontinuerligt införlivas (Pivato et al, 2008). 

Borglund et al (2009) styrker detta och betonar att förtroende är något som utvecklas över tid 

och att det är på lång sikt som företaget skördar resultat av sitt sociala ansvarsarbete.  

Det bör framhävas att det inte enbart är företagens löften kring sitt sociala ansvarstagande 

som påverkar kundens förtroende, andra löften såsom ett lågt pris spelar även in. Dock ser vi 

att det finns tecken som visar att socialt ansvarstagande kan ses främja förtroendet i större 

utsträckning än andra löften. Detta grundas i att socialt ansvarstagande av sin natur kan ses 

innebära trovärdighet och förtroendeskapande eftersom socialt ansvarstagande är en frivillig 

handling som ses skapa emotionella band mellan kunden och företaget. När företaget 

exempelvis kommunicerar att de bedriver miljöarbete och har ett starkt samhällsengagemang 

skapas till en början förväntningar på att det skall göras, vilket skapar en grund till att 

förtroende kan uppstå. Om företaget sedan visar att de kan stå upp till dessa förväntningar 

främjas förtroendet mellan företaget och kunden (Pivato et al, 2008).  
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5.2.1 Trovärdighet – Redogör för igår, idag och imorgon 

För att förtroende ska främjas genom socialt ansvarstagande menar Borglund et al (2009) att 

företagen behöver genomgå en förtroendeskapande process. Inledningsvis måste företag visa 

för kunden vilket ansvar de tar idag. Coop förmedlar att de strävar efter att verksamheten ska 

genomsyras av inflytande, omtanke, ärlighet och nytänkande för att sedan redogöra mer 

detaljerat vilka socialt ansvarstagande aktiviteter de arbetar med idag (Coops Årsredovisning, 

2009). Trovärdighet och transparens är viktiga delar för att förtroende ska kunna skapas och 

främjas på lång sikt (Grönroos, 2008). Genom att förse kunden med omfattande information 

kring företagets sociala ansvarstagande och därmed uppvisa hög transparens säger företagen 

indirekt: varsågod och granska oss, vi har inget att dölja. Detta medför att kunden får 

preferenser att utgå ifrån och är viktigt då det ger kunden en utgångspunkt varifrån dennes 

förväntningar byggs samt ger även kunden möjlighet att identifiera företagets värderingar.  

Vidare bör företaget tydligt redovisa vad de i framtiden vill åstadkomma med sitt sociala 

ansvar, samt hur de ämnar genomföra aktiviteterna. Ett praktiskt exempel menar vi är då ICA 

i sin hållbarhetsredovisning redogör för varför och på vilket sätt företaget bedriver 

kvalitetssäkring av olika delar i verksamheten. Här visar de vad de arbetar med, hur de 

kontrollerar att det blir gjort samt att de varit en drivande kraft bakom de nya riktlinjer och 

förordningar som kommit till i branschen. ICA redogör exempelvis även redan nu att de har 

som mål att minska sitt energiutsläpp med 30 % fram till 2020 (ICA:s Årsredovisning, 2009). 

Detta förser kunden med en anledning att tro att företaget agerar ansvarstagande, samt 

erbjuder kunden något som kan kontrolleras. Om kunden i framtiden uppfattar att företaget 

har uppnått sina löften främjas förtroendet med hjälp av företagets sociala ansvarstagande.  

Grafström et al (2008) belyser vikten av att företaget informerar om det sociala 

ansvarstagande som har gjorts över en längre tid, då aktiviteter som sker löpande främjar 

förtroendet. Staffan Eklund på Coop menar att deras verksamhet skiljer sig gentemot sina 

konkurrenter genom att företaget arbetat med socialt ansvar under längre tid;  

Det finns liksom i vårt uppdrag av medlemmarna och ett av vårt syfte är att 

egentligen skapa hållbar utveckling, hjälpa medlemmarna till hållbar konsumtion 

/.../ och att vi har en historia där dessa frågor varit levande ganska länge. Så där har 

vi en trovärdighet, det är alltså en del av vårt uppdrag att jobba med det här. 

Genom att Coop anser sig agerat socialt ansvarstagande längre än sina konkurrenter borde det 

därmed medföra att kundernas förtroende för Coop är högt gällande företagets sociala 

ansvarstagande.  
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5.2.3 Vikten av att budskapet når ut 

För att ett förtroende ska uppstå krävs det dock att kunderna tar emot de löften och åtaganden 

som företaget gör och kommunicerar. ICA och Coop är två företag som uppvisar hög 

transparens och erbjuder kunderna preferenser, framtida mål och möjlighet att i viss 

utsträckning kontrollera att företagen verkligen tar sitt ansvar. En del av problematiken kring 

att få socialt ansvarstagande att främja förtroendet är att företagets löften och åtaganden måste 

nå fram till kunden. Om kunden aldrig tar del av givna löften torde ett djupare förtroende 

aldrig kunna uppstå. I fallet Coop och ICA menar både Maria Smith och Staffan Eklund att 

det ligger en svårighet att nå ut med information gällande företagets sociala ansvarstagande 

till kunderna. Exempelvis menar Maria Smith att det enbart är ett fåtal procent av ICA:s 

kunder som läser företagets hållbarhetsredovisning. Hon lyfter vidare fram att företaget måste 

göra en avvägning i hur mycket information de sänder ut, då kunderna enbart är mottagliga 

för en begränsad mängd information. Om det blir för mycket läser de istället ingenting.  

För att förtroende ska uppstå krävs det därmed att det finns ett visst engagemang hos kunden 

att vilja ta del av företagets sociala ansvarstagande. ICA och Coop kan enligt oss ses uppfylla 

de krav som ställs för att ett förtroende ska uppstå, det vill säga att de är transparenta och även 

införlivar sina löften. Därmed anser vi att den största utmaningen för Coop och ICA ligger i 

att nå ut till kunderna samt skapa ett intresse av att ta del av företagets sociala ansvarstagande. 

För att socialt ansvarstagande ska ses främja förtroende krävs det därmed att företaget ger 

löften och gör åtaganden, att dessa införlivas samt att löftena och åtagandena verkligen når 

fram till kunden. 

5.2.4 Olika förtroende beroende på företagets motiv 

Beroende på företagets motiv samt vilken typ av socialt ansvarstagande som företaget tar har 

de möjlighet att främja olika nivåer av förtroende. Genom att använda Pivato et als (2008) 

olika former av förtroende och jämföra dessa med företagets sociala ansvarstagande 

handlingar görs en analys av trovärdigheten i företagets agerande och därmed möjlighet att 

främja förtroende.  

5.2.4.1 Det kalkylerade förtroendet 

Det kalkylerade förtroendet är mycket vagt och uppstår när företaget agerar som kunden 

förväntat, det vill säga att kunden kan förutspå företagets handlingar och agerande (Child, 

2000) och främjas genom den information som företagen sänder ut om sitt sociala 

ansvarstagande (Pivato et al, 2008). Hållbarhetsredovisningar, Hållbarhetspolicys, samt 
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hemsidor är viktiga kommunikationskanaler som företag använder för att delge sitt sociala 

ansvar till kunden och kan användas för att främja denna form av förtroende.  

I fallet dagligvaruhandeln kan detta förtroende främjas genom att företagen tydligt informerar 

kunden om vad deras sociala ansvarstagande innebär samt vilka åtaganden de gör, både på 

plats i butik och genom andra kommunikationskanaler. Det krävs dock inte att det väcks en 

känsla hos kunden, det vill säga att kunden behöver inte ge vidare respons på deras utsända 

information. För att främja denna typ av förtroende räcker det med att kunden har vetskap om 

att företaget i fråga säger sig arbeta med socialt ansvarstagande. Det kalkylerande förtroendet 

är därmed en ytligare form av förtroende som innebär att det inte finns någon direkt bindning 

mellan kund och företaget.  

Kalkylerat förtroende kan även stärkas genom att involvera en tredje part som går i god för 

företaget (Pivato et al, 2008) vilket visar sig till exempel när ICA och Coop väljer att bli 

granskade av GRI (Global Reporting Initiative). Detta är en kvalitetsmärkning som visar att 

företaget uppnår och strävar efter en viss miljömässig standard i sin dagliga verksamhet 

(ICA:s Årsredovisning, 2009). Genom att denna tredje part går i god för företaget kan 

förtroendet stärkas då det sänder ut ett löfte om att företaget i fråga är socialt ansvarstagande, 

dock utan att väcka känslor för företaget i fråga. Det förutsätter dock att kunden har ett 

förtroende till den tredje part som går i god.  

Kalkylerat förtroende främjar dock inte kundlojalitet i någon vidare utsträckning. Detta då det 

är vanligast förekommande i de situationer där parter inte har någon tidigare erfarenhet av 

varandra (Pivato et al, 2008), vilket inte överensstämmer med själva kärnan i kundlojalitet då 

det bygger på långsiktiga och starka relationer (Holmberg, 2004). 

5.2.4.2 Kognitivt förtroendet – profil, kompetens och förmåga 

Det kognitiva förtroendet förutsätter att kunden i fråga litar på att företaget kan identifiera 

deras behov (Pivato et al, 2008). Med det menas att det inte enbart räcker att sända ut sina 

budskap och löften om sitt sociala ansvar, kunden måste även uppleva att företaget har 

kompetens och vilja att kunna införliva dessa löften. För att stimulera denna typ av förtroende 

genom socialt ansvarstagande krävs det därmed ett noga genomarbetat och välplanerat socialt 

ansvarstagande som sätter kundens efterfrågan i fokus. När ICA till exempel tar socialt ansvar 

genom att kvalitetssäkra sina produkter och utlovar att de i största möjliga mån tar ansvar för 

miljön och samhället (ICA:s Årsredovisning, 2009) och sedan även visar att de har kompetens 

och förmåga att införliva dessa löften uppstår därmed ett så kallat kognitivt förtroende.  
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5.2.4.3 Normativt förtroende 

Den tredje och avslutande formen av förtroende är det normativa vilket innebär att kunden 

kan identifiera sig med företaget och att företagets värderingar stämmer överens med kundens 

egna. Utöver detta krävs det även att det kalkylerade samt kognitiva förtroendet redan har 

uppstått. Denna typ av förtroende uppstår genom att företagen först kommunicerar ut sitt 

sociala ansvarstagande genom löften, att kunden upplever att företaget har kompetens att 

kunna införliva dessa och slutligen att företaget har satsat på relevant socialt ansvarstagande 

som kunden kan identifiera sig med. ICA anser att förtroende är ett måste för att säkra sin 

framtid och skriver: ”Förmågan att vinna och behålla kundernas förtroende är en av ICA:s 

allra viktigaste framgångsfaktorer” och säger sig främja detta förtroende genom att de ”tål 

att granskas och jämföras” (ICA:s Årsredovisning, 2009 s. 34).  

ICA:s skolbarnssatsning ”Kompis med kroppen - Fem om dan” som bygger på att barn ska äta 

fem frukter om dagen kan betraktas vara ett socialt ansvarstagande som kan främja det 

normativa förtroendet. Detta agerande visar att ICA som säljer livsmedel tar ett ansvarar för 

att stimulera till en hälsosammare kost. Denna typ av socialt ansvarstagande torde enligt vår 

mening leda till att kunder kan identifiera sig med företagets värderingar och även väcka 

känslor. Genom att det sker en överensstämmelse mellan företagets övriga verksamhet och 

företagets sociala ansvarstagande torde kundens identifiering gentemot företag förstärkas. 

Genom att agera socialt ansvarstagande kan företag skapa en anledning för kunder att känna 

förtroende för företaget, dock oberoende aktivitet krävs det att företaget lever upp till det som 

lovats. För att förtroende ska främjas krävs det även att företaget visar upp en transparens, då 

detta medför att kunderna själva kan bedöma trovärdigheten i företagets agerande.  

5.3 Grundsten - Engagemang  
Engagemang förklaras i teorin som löften vilka uppstår i en kontinuerlig relation mellan två 

parter och bygger på kundens vilja och benägenhet att göra kortsiktiga uppoffringar för att 

erhålla långsiktiga fördelar (Dwyer et al, 1987). Socialt ansvarstagande kan därmed ses ligga i 

linje med vad engagemang innebär då det är uppbyggt på ett givande av löften som kräver en 

insats idag och medför fördelar på lång sikt. Företags sociala ansvarstagande bygger på 

frivilligt agerande från företagens sida att värna om samhället och miljön och uppmuntrar av 

sin natur till engagemang då det vänder sig till kunders vilja att ta ansvar. Socialt 

ansvarstagande torde därmed skapa bättre förutsättningar för att ett engagemang skall kunna 

uppstå och genom att se till engagemangets tre komponenter: insats, ställningstagande och 

tidsberoende, kan det urskiljas hur det kan främja kundens engagemang. 
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5.3.1 Det krävs två för att dansa tango 

Insats behandlar vikten av att både företaget och kunden gör en ansträngning i skapandet av 

en relation och det krävs för att möjliggöra för aktivt engagemang. Om kunden på olika sätt 

bidrar till skapandet av relationen medför det att relationen blir starkare (Becker, 1960). När 

företaget således arbetar med vad vi benämner som kundanpassat socialt ansvarstagande 

innebär det att företaget har undersökt vad kunden efterfrågar och därefter erbjuder vad 

kunden vill ha. För att företaget ska kunna utforma sitt sociala ansvarstagande efter kunden 

krävs det därmed även att kunden gjort en insats genom att delge företaget vad de efterfrågar. 

Detta betyder att företaget genom sitt kundanpassade sociala ansvarstagande främjar en 

kontinuerlig relation där ett frivilligt engagemang från kunden uppstår och vi ser att socialt 

ansvarstagande kan spela en roll i skapandet av engagemang.  

5.3.2 Socialt ansvar möjliggör ställningstagande 

När företag väljer att offentliggöra sitt sociala ansvar förmedlar de sina normer och 

värderingar och gör därmed ett ställningstagande som säger; det här står vi för och så här 

arbetar vi. Om detta ställningstagande står i linje med kundens egna värderingar torde det 

medföra att en emotionell bindning till företaget uppstår (Gundlach et al, 1995). Att företaget 

tar ett socialt ansvar medför att kunden, med ansvarstagande som motiv till sitt handlande, 

kan välja detta företag framför ett annat med motiveringen att det speglar kundens 

värderingar. Detta stämmer överens med Gundlach et al (1995) som säger att en känsla av 

samhörighet skapar motivation och benägenhet till involvering. 

Butiker kan göra olika socialt ansvarsrelaterade ställningstaganden genom att till exempel 

erbjuda ekologiska produkter, satsa på nöjda medarbetare, sänka sina koldioxidutsläpp, 

minska elförbrukningen eller skänka pengar till välgörenhet. För dagligvaruhandelns kunder 

kan det utspela sig när kunden väljer att betala några kronor extra för vissa produkter som 

exempelvis KRAV- eller Fairtrademärkta produkter (se bilaga 1). Genom att betala ett högre 

pris kan handlingen ses som en kortsiktig uppoffring för att erhålla långsiktiga fördelar och 

visar därmed på engagemang. Kunden känner här att den identifierar sig med varorna eller 

företaget och erhåller ett ökat värde i och med ställningstagandet vilket leder till ökad 

emotionell bindning (Gundlach et al, 1995).  

Vi menar att det kan räcka med att kunden har en vetskap om att den vänt sig till företag som 

arbetar med socialt ansvarstagande för att engagemang skall skapas. Enligt ICA:s 

hållbarhetsredovisning (2009) gör kunder medvetna produktval utifrån påverkan på 
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kommande generationers livskvalitet och betalar gärna extra för mervärden som exempelvis 

ekologiska varor. Huvudpoängen med resonemanget är att företag genom socialt 

ansvarstagande möjliggör ett ställningstagande genom att erbjuda kunden alternativ. Kunder 

har dock många olika motiv till sitt handlande och Staffan Eklund från Coop beskriver 

situationen;  

Man handlar inte bara en tomat utan man gör ett medvetet val. Det kan se olika ut för 

olika, för vissa är det viktigt att det är ekologiskt, för vissa är det mer viktigt att de som 

plockat tomaterna har haft schyssta arbetsvillkor, för vissa är det viktigt att det är billigt. 

Kunden kan därmed göra ställningstaganden som inte är förknippade med socialt 

ansvarstagande. Dock ser vi att socialt ansvarstagande, som tidigare nämnts, är något som 

kunden i fråga på ett djupare plan kan identifiera sig med och även vilja förknippas med då 

det skapar en emotionell bindning, än exempelvis låga priser.  

Socialt ansvarstagande erbjuder därmed kunden en möjlighet till engagemang i bredare 

utsträckning än vad företagets verksamhet i sig självt kan göra. Med detta menas att om 

företaget visar att de vill värna om samhället och miljön, gör att kunden utifrån sina egna 

preferensramar kan tänkas vända sig till företaget för att de på ett övergripande plan har 

samma intressen. Dagligvaruhandeln i sig erbjuder mat och produkter som kunder är beroende 

av för sin fortlevnad, det kan därmed tänkas bli ett mer rutinbaserat agerande att välja butik. 

Genom att företaget väljer att arbeta med socialt ansvarstagande erbjudes kunden en möjlighet 

att kombinera ett värnande om miljön med sina vanliga rutiner. Företagets sociala 

ansvarstagande skapar inte automatiskt engagemang, men erbjuder kunderna något som de 

kan engagera sig i. Förutsatt att kunden gör ett ställningstagande engagerar sig kunden i 

processen vilket i sig kan skapa en tillfredsställelse och starkare bindning som främjar 

kundlojaliteten.  

5.3.3 Kontinuitet och välgörenhet 

För att företagets uppoffringar ska leda till kunders engagemang måste det finnas en 

långsiktighet och tanke bakom deras agerande (jmfr Dwyr et al 1987; Galbreath, 2009). 

Eftersom uppoffringen bör ske över en längre tid kan tillfälliga punktinsatser vara mindre 

effektiva (Grafström et al, 2008). Exempel hämtas från Coop där kunden kan välja att skänka 

panten från returburkar och flaskor, till välgörenhet. (Coops Hållbarhetsredovisning 2009 & 

Observation Coop Nära). Här engageras kunden genom att erbjuda en möjlighet att göra ett 

ställningstagande, antingen behåller kunden pengarna själv, eller skänker dem till välgörenhet. 

För att engagemang ska främjas är det viktigt att möjligheten till ställningstagande kvarstår 
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nästa gång kunden skall panta sina burkar. Är den borttagen kan det istället leda till en misstro 

för företaget och att både förtroendet och engagemanget minskar. För att ett genuint 

engagemang ska skapas krävs det därmed att det finns en kontinuitet i det sociala 

ansvarstagandet. 

Kunden kan dock även visa sitt engagemang genom punktinsatser som att köpa en enskild 

produkt eller bidra monetärt till välgörande (Grafström et al, 2008). Hos ICA framträder 

denna möjlighet genom så kallad välgörenhetssponsring där en viss del av intäkten går till 

välgörenhet, såsom Rosa bandet-produkter (ICA:s Hållbarhetsredovisning, 2009). Trots att 

Gundlach et al (1995) menar att aktiviteterna ska ske över en längre tid, kan punktinsatser 

som välgörenhet ses främja engagemang. Detta med grund i att det innebär en kortsiktig 

uppoffring som kan ge kunden ett framtida välbehag, vilket är grunden för engagemang enligt 

Dwyer et al (1987). För att ett djupare engagemang ska uppstå genom tillfällig välgörenhet 

menar vi att företag dock bör arbeta fortlöpande med liknande projekt för att kunden ska 

kunna identifiera sig med företagets värderingar. Kunden har då en förväntan på att företaget 

kontinuerligt arbetar med välgörenhet och om aktiviteterna upphör infinner sig ett missnöje. 

Återigen belyses därmed kontinuiteten i företagens sociala ansvarstagande spela en avgörande 

roll.  

5.3.4 Engagemang genom kommunikation  

Företag kan välja att engagera sina kunder på olika sätt. Socialt ansvarstagande kan som 

tidigare nämnts hjälpa till att öka graden av engagemang då det erbjuder kunden något att 

engagera sig i och som ger kunden ett ökat värde. Det råder dock en problematik för företagen 

när de vill kommunicera sitt sociala ansvarstagande. Kommunikation som är planerad och 

kommer från företaget, innehar enligt Grönroos (2008) en lägre trovärdighet och kan därmed 

tolkas inte leda till samma typ av engagemang som den kommunikation som uppstår spontant 

från andra kunder. Det råder en överhängande risk att företag som kommunicerar ut sitt 

sociala ansvar upplevs göra det i ett marknadsföringssyfte (Löhman & Steinholtz 2004, s. 29). 

Vi ser därmed att det finns bättre sätt att kommunicera ut företagets sociala ansvarstagande än 

att använda traditionell marknadsföring och lyfter här fram dialogen. 

Om kunden har möjlighet att påverka vilken typ av socialt ansvarstagande som företaget 

arbetar med uppstår ett kundanpassat socialt ansvarstagande. Detta kan ses uppmana till 

dialog då företaget kontinuerligt försöker identifiera kundernas behov och önskemål. 

Borglund et al (2009, s. 122) pekar på att dialoger med intressenter kring socialt 
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ansvarstagande ökar företagets legitimitet, vilket även är en trovärdig kommunikationskanal 

enligt Grönroos (2008). I dialogen kan kunden engageras och få möjligheten att påverka 

normer och värderingar då företaget strävar efter att identifiera dessa kontinuerligt. Dialogen 

medför att kunden har möjlighet att göra sin vilja hörd och Barnett (2007) menar att ett 

företags framgång med sitt sociala ansvarstagande står i direkt beroende till kundens 

möjlighet att influera. 

Dialogen i fråga kan utspela sig på olika platser och på olika sätt, till exempel med 

medarbetaren i butiken eller på företagens hemsida. Staffan Eklund från Coop menar att 

butiken är den avgörande kommunikationskanalen och belyser att; ”Man kan kommunicera 

via hemsidor och via marknadsföring men det måste upplevas i butiken att de värderingar 

man har, det arbete man gör också upplevs i butiken.” Butiken är därmed den viktigaste 

platsen för företaget att skapa engagemang och dialog och genom att butiken genomsyras av 

företagets värderingar och är utformad på ett sätt som uppmuntrar till ställningstagande kan 

ett engagemang uppstå. 

En annan kommunikationskanal är företagens hemsidor, denna typ av kommunikation kräver 

dock att det redan finns ett visst engagemang från kundens sida då den själv måste göra en 

insats och besöka deras hemsida. Coops medlemspanel är en kanal som vänder sig till aktiva 

och engagerade kunder där kunder kan delge sina åsikter och erfarenheter för att företaget 

bättre ska kunna anpassa sin verksamhet till kundens behov och önskemål (www.coop.se).  

5.3.5 Det bör vara upp till kunden 

För att företag ska kunna främja till engagemang genom socialt ansvarstagande krävs att de 

satsar på aktiviteter som uppmuntrar till ställningstagande samt att det sker över en längre tid. 

Dessutom bör företag låta kunden bestämma själv huruvida den vill vara engagerad i 

aktiviteter som innebär prishöjningar eller inte, då det är själva möjligheten till 

ställningstagande som i grund och botten skapar engagemanget. Företag bör därmed inte 

lägga kostnader för välgörenhet som en del i den vanliga tjänsten. På så sätt torde företagen 

kunna tillfredsställa ett bredare spektra av kunder då de både kan bibehålla ett lägre pris samt 

främja kundengagemang. De kunder som önskar göra ett ställningstagande erbjuds 

möjligheten till detta, samtidigt som kunder med andra önskemål kan välja en billigare 

produkt om företagets värderingar inte stämmer överens. Genom att låta kunderna influera 

vilka aktiviteter som företaget bör satsa på uppstår känslan av engagemang samt att socialt 

ansvarstagande ger kunden en möjlighet till ställningstagande främjar därmed kundlojaliteten.  
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5.4  Lojal eller icke lojal – Olika nivåer av kundlojalitet  
Ovanstående stycken vittnar om att företagets sociala ansvarstagande kan främja de olika 

grundstenarna och därmed kundlojalitet. Genom att återföra de tre grundstenarna till 

kundlojalitet i sin helhet visas vilken nivå av kundlojalitet som de kan främja. Resonemanget 

grundas i att beroende på hur många och i vilken utsträckning som grundstenarna främjas kan 

olika stark kundlojalitet uppstå. Detta visar att kundlojalitet inte handlar om att vara lojal eller 

illojal, utan att socialt ansvarstagande kan främja olika grader av kundlojalitet.  

5.4.1 Kognitiv lojalitet - Företaget är vad du läser och ser  

Socialt ansvarstagande handlar till stor del om att kommunicera vilket ansvar företagen åtagit 

sig. I avsikt att främja kundlojalitet genom socialt ansvarstagande är det ett krav att företaget 

kommunicerar sitt sociala ansvarstagande, utan kommunikation verkar företaget i det tysta 

och har därmed svårt att främja kundlojalitet. Hållbarhetsredovisningar och annan information 

kan ses skapa denna grundläggande kognitiva kundlojalitet och betraktas vara det första steget 

i att skapa kundtillfredsställelse och kundlojalitet då det innebär att kunden får förväntningar 

på företaget. Denna grundläggande lojalitet bygger enbart på att företaget skapar 

förväntningar och inte vidare hur kunden känner att dessa uppfylls. Kognitiv lojalitet är 

därmed i princip bara en envägsrelation och betraktas vara mycket vag då den grundas i den 

information som företaget sänder ut. Informationen kontrolleras därmed inte av någon och det 

skulle i praktiken kunna innebära enbart tomma löften. Att företaget sänder ut information i 

form av sina värderingar, normer och åtaganden binder i sig inte kunden till företaget och 

innebär inte heller att kunder automatiskt tar åt sig av det. På denna nivå finns därmed inget 

engagemang och enbart ett kalkylerat förtroende vilket är av ytlig karaktär. Det enda som 

krävs för att denna nivå av lojalitet skall uppstå är att kunden i fråga inte känner sig missnöjd 

med företagets verksamhet.  

Det insamlande empiriska materialet visar att ICA respektive Coop främjar denna vaga form 

av lojalitet, exempelvis genom sin hemsida och hållbarhetsredovisning. Vidare menar vi att 

det inte spelar någon roll om företaget tar vad Carroll (1991) benämner som etiskt och 

filantropiskt ansvar, om det enbart kommuniceras utan att följas upp genom aktiv handling. 

Kontentan av detta är att socialt ansvarstagande som enbart kommuniceras eller inte 

kommuniceras alls inte främjar kundlojalitet i någon större utsträckning. 
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5.4.2 Affektiv lojalitet - Känslomässiga bindningar 

För att utveckla och fördjupa kundlojalitet bör företag sträva efter att kunder ska uppleva en 

känslomässig bindning gentemot organisationen (Oliver, 1997). Genom att företagen lever 

upp till sina socialt ansvarstagande löften ökar kundens tillfredsställelse då dennes 

förväntningar uppfylls, de behöver på denna nivå dock enbart uppfyllas, inte överträffas 

(Oliver, 1999). Denna nivå av lojalitet kräver att företagen uppvisar transparens och har 

kunskap och kompetens att införliva sina åtaganden samt även ger kunden en möjlighet att 

kontrollera om och hur det har gått till.  

Ett något starkare förtroende har även tagit form vilket innebär att kunden litar på att företaget 

kan uppfylla dess behov. Om kunden mottar företagens utsända information om sitt sociala 

ansvarstagande, samt upplever att företaget har kunskap och kompetens att införliva vad som 

lovats skapas en känslomässig bindning och en affektiv lojalitet. Socialt ansvarstagande på 

den etiska nivån innebär att företaget tar ett ansvar som motsvarar vad kunden förväntar sig, 

och kunden blir därmed tillfredsställd. Vi ser även att filantropiskt ansvarstagande i form av 

exempelvis välgörenhet kan främja denna form av lojalitet. Förutsatt att välgörenheten är en 

punktinsats utan kontinuitet kan det väcka en emotionell bindning hos kunden, som 

åtminstone kan resultera i ett begränsat engagemang.  

För att nå denna nivå av kundlojalitet krävs det dock att engagemang i någon utsträckning har 

skapats. Kunden känner en känslomässig bindning och företagens aktiviteter lockar kunden 

att göra en insats. Kunden har dock ingen starkare benägenhet att återvända. Detta kan grunda 

sig i att företagets aktiviteter inte engagerar kunden tillräckligt mycket och att förtroendet 

enbart befinner sig på den näst högsta nivån. Kontentan av detta resonemang är att en affektiv 

lojalitet främjas genom att företagen kommunicerar sitt sociala ansvarstagande och även visar 

att de har kompetens och kunskap att införliva dessa löften samt att kunden är engagerad i 

viss utsträckning. Dock främjas grundstenarna inte i tillräckligt stor utsträckning för att uppnå 

konativ lojalitet. 

5.4.3 Konativ lojalitet - En intention att återvända 

Kunden har på denna nivå en stark intention att återvända till företaget, dock finns det 

fortfarande risk att kundens lojalitet kan påverkas av olika situationsbundna faktorer, såsom 

att konkurrenten har ett bättre erbjudande. Kunden har här tagit till sig av företagets aktiviteter 

och kommunikation och blivit övertygad om att företagets värderingar stämmer överens med 

sina egna. Detta visar att kunden är tillfredsställd och att förväntningar är uppnådda och 
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troligen överträffade. För att ett företags sociala ansvarstagande ska kunna överträffa kundens 

förväntning bör aktiviteterna ligga ett steg före kundernas krav och efterfrågan. Genom att 

driva på utvecklingen gällande företags sociala ansvarstagande skapas en större trovärdighet 

och förtroende hos kunderna gentemot det specifika företaget (Borglund et al, 2009). 

Dessutom bör aktivitetsskapandet ske kontinuerligt för att kunden inte ska bli missnöjd 

eftersom nivån för tillfredsställelse ständigt höjs. Becker (1960) belyser att bindningen mellan 

kund och företag skapas utifrån engagemang men att detta måste ske under en längre 

tidsperiod där båda parter involveras i utformandet av det sociala ansvarstagandet. 

Vidare är kundens förtroende för företaget på den normativa nivån där kunden kan identifiera 

sig med företaget. Det finns därmed tydliga överensstämmande värderingar vilket medför att 

relationen till företaget är stark. Företaget har dessutom i stor utsträckning investerat i 

långsiktigt socialt ansvarstagande som engagerar kunden. Om kunden kan identifiera sig med 

företagets värderingar möjliggörs ett ställningstagande genom att kunna välja deras företag på 

grund av deras sociala ansvarstagande. Företaget har stärkt lojaliteten genom identifiering av 

kundens behov och utformat sina socialt ansvarstagande aktiviteter och beslut därefter.  

Företagets sociala ansvarstagande upplevs även som genuint och har integrerats i företagets 

övergripande strategi för att skapa och bibehålla kundens förtroende för företaget (Borglund et 

al, 2009). I likhet med den affektiva lojaliteten är transparensen viktig då kunderna måste 

kunna försäkra sig om att företagets löften och åtagande införlivas. Genom transparens i 

företagets sociala ansvarstagande tillåts kunden att granska verksamheten, därmed kan 

förtroendet stärkas. Att kunden har en konativ lojalitet mot företaget grundar sig dock inte 

enbart i att företaget arbetar med socialt ansvarstagande utan även butikens läge och dess 

prisnivå. Socialt ansvarstagande kan däremot främja men inte skapa lojalitet. 

Sammanfattningsvis uppnår företaget konativ lojalitet förutsatt att kundens förväntningar är 

mycket tillfredsställda eller än hellre överträffade, att kunden har ett starkt förtroende för 

företaget samt att ett stort engagemang finns från båda parter. Kunderna har som sagt en 

intention att vara lojala mot företaget, men steget från tanke till handling kan ofta vara längre 

än väntat. 

5.4.4 Handlingslojalitet - Steget från tanke till aktivt agerande 

Genom att övertyga kunden om företagets förträfflighet kan den högsta nivån av kundlojalitet 

uppnås (Oliver, 1999). När en kund har nått denna nivå av lojalitet söker inte personen i fråga 

efter andra alternativ utan är fullt lojal mot företaget, om eventuella hinder uppstår ser kunden 
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dessutom till att röja dem ur vägen. För att företagets sociala ansvarstagande tillsammans med 

övrig verksamhet, ska främja denna typ av lojalitet måste engagemang, förtroende och 

tillfredställelse återfinnas samt stärkas ytterligare än på den konativa lojaliteten.  

Dock anser vi att denna form av lojalitetsnivå är ytterst svår att uppnå gällande alla branscher 

och då framförallt inom den odifferentierade dagligvaruhandeln där andra faktorer såsom pris 

och läge spelar en stor roll.  

5.5 Lojalitetens komplexitet 
Avslutningsvis har vi funnit klara tendenser på att företagets sociala ansvarstagande kan 

främja kundlojalitet, men att det enbart bör ses som en del i helheten i att skapa kundlojalitet. 

Olika typer av ansvarstagande har även identifierats främja olika nivåer av kundlojalitet. Det 

har framkommit att det inte enbart är det sociala ansvarstagandet i fråga som är avgörande, 

utan hur det sociala ansvarstagandet kommuniceras, följs upp, engagerar och visar på 

trovärdighet. Om en och samma aktivitet utförs av två olika företag kan det därmed få olika 

effekt på kundlojaliteten beroende på hur företaget hanterar aktiviteten samt vilken inställning 

kunden har till företaget sedan tidigare erfarenheter. Den ovanstående redogörelsen har visat 

att företags sociala ansvarstagande främst kan inverka på den affektiva och konativa 

kundlojaliteten samt att kommunicerade budskap utan uppföljning inte skapar något djupare 

förtroende. Budskapet måste även nå ut för att ha en möjlighet att påverka kundlojaliteten. 

Utöver detta kan en handlingslojalitet vara svår att uppnå inom dagligvaruhandeln som 

präglas av ett odifferentierat utbud. Följaktligen bör företags sociala ansvarstagande ses som 

en del av en större helhet i främjandet av lojalitet.  
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6. Avslutning 

Efter att ha analyserat om och hur företags sociala ansvarstagande inverkar på kundlojalitet i 

form av de tre grundstenarna, samt vilken nivå av lojalitet som kan främjas, avslutas 

uppsatsen med en presentation av de slutsatser som framkommit. Avslutningsvis ges förslag 

till vidare forskning. Avsnittet ämnar lyfta de resultat som framkommit till en generellt 

applicerbar nivå där de viktigaste argumenten sammanfattas med avsikt att tydliggöra de 

mest relevanta resonemangen som lett fram till att uppfylla vårt syfte:  

- att beskriva och analysera om och hur företags sociala ansvarstagande kan främja 

kundlojalitet. 

6.1 Slutsatser 

Studien visar att företagets sociala ansvarstagande kan främja kundlojalitet på olika nivåer. 

Beroende på hur många av och i vilken utsträckning de tre grundstenarna främjas kan 

kundlojaliteten bli olika stark. Följande slutsatser summerar vad vi kommit fram till: 

 Företagets sociala ansvarstagande baseras på frivilliga löften och åtaganden vilket 

främjar kundtillfredsställelse genom att skapa förväntningar hos kunden. För att 

kundtillfredsställelse ska infinna sig krävs det dock att dessa förväntningar uppnås 

eller överträffas.  

 Företagets sociala ansvarstagande främjar förtroende då det genom sin natur innebär 

att företaget tar ett frivilligt ansvar. Vidare främjar det förtroendet genom att erbjuda 

kunden något att lita på då socialt ansvarstagande uppmanar till transparens och ger 

företagen en möjlighet att uppvisa en trovärdighet. Socialt ansvarstagande främjar 

dessutom förtroendet då det innebär att kunden kan identifiera sig med företagets 

socialt ansvarstagande värderingar. Dock förutsätter ovanstående slutsats att de löften 

och åtaganden som gjorts införlivas. 

 Företagets sociala ansvarstagande främjar engagemang genom att uppmuntra och 

möjliggöra ett ställningstagande där kunden kan identifiera sig med företagets 

värderingar utifall dessa överensstämmer.  

 Företags sociala ansvarstagande kan i huvudsak främja affektiv och konativ 

kundlojalitet det vill säga att socialt ansvarstagande i sig inte kan uppnå 

handlingslojalitet.  
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Utifrån studien har slutsatser även dragits att företag som låter sina kunder influera och 

påverka vilken typ av socialt ansvarstagande som företaget arbetar med, har större potential 

att främja kundlojalitet än de som inte identifierar kundens efterfrågan. Vi har därmed 

konstaterat att företag som arbetar med socialt ansvarstagande utan att anpassa det till 

företagets affärsidé och kundernas efterfrågan inte leder till kundlojalitet i större utsträckning. 

Studien har visat att företags sociala ansvarstagande kontinuerligt måste integreras i 

verksamheten samt kommuniceras, följas upp, engagera samt uppvisa trovärdighet för att 

främja kundlojalitet.  

6.1.1 Vårt bidrag 

I vår inledande problemdiskussion konstaterade vi att socialt ansvarstagande kan medföra 

positiva effekter för företag. Vidare visade vi att det inte fanns någon tidigare forskning kring 

huruvida företagets sociala ansvarstagande har en främjande effekt för kundlojalitet, men 

dock att det fanns incitament som pekade mot det. Genom ovanstående slutsatser har vi 

bidragit till forskningen där vi studerat de två områdena grundligt och därefter analyserat 

deras innebörd och företagets sociala ansvarstagandes relation till kundlojalitet och visat att 

det kan ha en främjande effekt för kundlojalitet.  

6.2 Vidare forskning 

Som förslag till vidare forskning vill vi lyfta fram möjligheten att göra en mer djupgående 

studie kring företags sociala ansvarstagande och dess främjande på kundlojalitet där även pris 

och tillgänglighet tas i beaktning.  

Vidare hade varit intressant att inta ett kundperspektiv i studerandet om huruvida företags 

sociala ansvarstagade kan främja kundlojalitet för att ur deras synvinkel se om socialt 

ansvarstagande uppfattas främja kundlojalitet och då även hur. 

Avslutningsvis vore det vara intressant att utföra en studie liknande vår i en internationell 

kontext där kulturella skillnader kan spela en avgörande roll. Därmed menar vi att det vore 

intressant att studera huruvida det finns skillnader alternativt likheter länder emellan, både vad 

det gäller socialt ansvarstagande och kundlojalitet.  
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Bilaga 1, Märken och symboler 

Nedanstående symboler observerades under våra observationer. 

Svanen         Eu-Blomman 

www.svanen.nu       www.blomman.nu 

 

Eu Ecolabels logga       Nyckelhålet 

www.ecolabel.eu       www.nyckelhalet.se 

 

 

 

 

 

KRAV         Företagsmärkningar 

www.krav.se        www.globalreporting.org 

 

 

 

Dessutom fann vi företagens egna märkningar som var; Änglamark från Coop ,  

”Äkta svenskt kvalitetskött”, Eco från ICA 

http://www.krav.se/
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Bilaga 2 – Intervjuguide Coop 

Intervjuguide för intervju med Staffan Eklund, chef för socialt ansvar på Coop. 

 

Övergripande 
 Vad ser Coop som socialt ansvarstagande?  

 Hur länge har Coop arbetet med socialt ansvarstagande? 

 Varför bedriver Coop socialt ansvarstagande?  

 Hur tror ni framtidens sociala ansvarstagande kommer att tas i uttryck? 

 Har det skett av Coops sociala ansvarstagande genom åren?  

 

Strategi 
 Arbetar ni strategiskt med socialt ansvarstagande?  

 Ingår detta i så fall i Coops övergripande strategiska arbete? 

 Finns det socialt ansvarstagande aktiviteter som lämpar sig bättre in i detaljhandel? 

 Hur stora resurser lägger ni på ert sociala ansvarstagande? 

 Vilken del i företagets sociala ansvarstagande anser ni vara viktigast 

 Ser ni någon risk med socialt ansvarstagande? 

 Anser ni att ett företag i er bransch kan differentiera sig från andra företag genom att 

använda CSR? Differentierar ni er CSR? 

 Utgår ni ifrån konsumenternas tankar/önskemål gällande företagets sociala 

ansvarstagande? 

 Varför tror ni kunder exempelvis köper gröna produkter? 

 Vet ni vilka socialt ansvarstagande aktiviteter uppskattas av omgivningen?  

 

Kommunikation/marknadsföring 
 Vad anser ni är centralt i kommunikationen kring socialt ansvarstagande?  

 Var sker den största kommunikationen med konsument gällande företagets  

sociala ansvarstagande? 

 Är det något kommunikationsverktyg ni föredrar och något ni undviker?  

 Hur kommunicerar ni företagets sociala ansvarstagande för att säkerställa trovärdigt? 

 Ser ni någon koppling mellan varumärket Coop och företagets sociala ansvarstagande? 
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Bilaga 3- Intervjuguide ICA 

Intervjuguide till intervjun med Maria Smith, chef för miljö och ansvar på ICA.  

Övergripande frågor 

 Vad definierar ICA som socialt ansvarstagande? 

 Har det skett en förändring i ert sociala ansvarstagande sen ni började med den? 

 Exempelvis från gröna produkter till välgörenhet etc. 

 Hur prioriteras aktiviteter gällande företagets sociala ansvarstagande? 

 De gröna produkterna är oftast lite dyrare än andra produkter, hur jobbar ni för att 

kunden ska handla dess? Att kunden ser värdet i att köpa dessa varor istället för de 

billigare icke miljömärkta varor? 

 

Frågor angående Kundtillfredsställelse 

 Vad är viktigt för kundtillfredsställelse? 

 Mäter ni kundtillfredsställelsen? 

 Tror du att varumärket påverkar kundtillfredsställelsen? 

 Har socialt ansvarstagande en roll för att kunden ska bli nöjd och tillfredsställd? 

 Har medarbetarna god kunskap om företagets sociala ansvarstagande?  

 Utformas företagets sociala ansvarstagade efter kundernas behov? 

 Ni skriver att ni ser till kundens behov, hur går ni tillväga för att få reda på dessa? 

 

Frågor angående Engagemang 

 Hur engageras/involveras kunder i t ex köpprocessen/produktvalet? 

 Hur engageras/involveras kunder i t ex företagets sociala ansvarstagande? 

 Har ni några förväntningar på att kunden ska engagera sig (ovanstående ex)? 

 Kan ett företag engagera en kund över en längre tid? 

 

Frågor angående Förtroende 

 Ni lyfter fram att det är viktigt att lyssna på kunden och att kunden känner förtroende 

för er, hur skapar ni trovärdighet och förtroende hos kunden? 

 Tror ni att socialt ansvarstagande påverkar förtroendet och i så fall på vilket sätt? 

 Ni stödjer och är involverade i flera välgörenhetsprojekt så som Rosa bandet och GRI. 

Ser ni att välgörenhet påverkar förtroendet för er? 


