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Sammanfattning 

Cause-related Marketing är en marknadsföringsmetod vilken har använts flitigt av företag           

inom olika branscher, en metod som både bemötts av hyllningar och kritik. Studier har gjorts               

i hur metoden påverkar ett företags varumärkesbild, men då CRM har fått en nyare skepnad               

fanns det en relevans i att undersöka huruvida den nyare formen av CRM påverkar              

varumärkesbilden. Studien ämnade mer specifikt att studera Gillettes kampanj “The Best           

Men Can Be” från januari 2019 och hur den påverkade unga konsumenters varumärkesbild.             

En kvalitativ studie har utförts där semistrukturerade intervjuer har legat till grund för             

insamling av data. Respondenterna delades in i två målgrupper - män och kvinnor. Vidare              

baserades de semistrukturerade intervjufrågorna på Kapferers identitetsprisma. Resultatet        

visade att konsumenters varumärkesbild påverkades av CRM, mer specifikt av den aktuella            

kampanjen. Resultatet indikerade att varumärkesbilden förbättrades hos kvinnor men         

försämrades hos män. 
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1. Inledning 

“It’s time we acknowledge that brands, like ours, play a role in influencing culture. And as a                 

company that encourages men to be their best, we have a responsibility to make sure we are                 

promoting positive, attainable, inclusive and healthy versions of what it means to be a man”               

(Gillette, 2019). Citatet kommer från företaget Gillette och deras kampanj “The Best Men             

Can Be”, som publicerades i januari 2019. Kampanjen illustrerar Cause-related Marketing i            

sitt esse eftersom den har ett minimalt fokus på företagets produkter, men med ett mål att ta                 

ställning i en social fråga och påverka samhället.  

Det har i vår tids konsumtionssamhälle utvecklats en form av immunitet till varumärken och              

det råder ett konstant dagligt flöde av information från en mängd olika företag vilka strävar               

efter att vinna marknadsandelar. En hög konkurrens på marknaden ställer vidare krav på             

företagens utformning av en varumärkesidentitet, en utformning vilken syftar till att förbättra            

konsumentens bild av varumärket. Ett framgångsrikt varumärke lyckas skapa associationer          

hos konsumenten vilka utmärker sig med ett syfte, en personlighet och tydliga värderingar             

(Rigby, 2011). Emellertid är det inte givet att företagets skapta varumärkesidentitet går hand i              

hand med konsumentens upplevda varumärkesbild (Meengahan, 2012). 

Med bakgrund till att differentiera sig, skapa en positiv varumärkesbild och för att motverka              

den tidigare nämnda immuniteten mot varumärken använder företag åtskilliga         

marknadsföringsmetoder. Cause-related Marketing (CRM) är en snabbt växande        

marknadsföringsmetod som har tillämpats väl av många företag inom olika branscher           

(Berglind & Nakata, 2005). CRM innefattar ett mindre fokus på produkten men syftar till att               

företaget profilerar sig genom att ta ställning i en samhällsfråga, med ett syfte att              

marknadsföra företagets värderingar. En traditionell form av CRM kan vara att en andel av              

försäljningen doneras till ett specifikt välgörande ändamål (Keller, Apéria & Georgson,           

2012). 

Enligt tidigare forskning har CRM visat sig öka företagets produktförsäljning. CRM av en             

enskild produkt kan dessutom bidra till en förbättrad bild av andra produkter från samma              

varumärke, samt möjliggöra en positiv spridning av word-of-mouth (Yang & Yen, 2018).            
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Marknadsföringsmetoden förväntas fortsättningsvis att verka dubbelsidigt; den kan förbättra         

företagets ekonomiska prestation samtidigt som den stödjer ett socialt ändamål (Robinson,           

Irmak & Jayachandran, 2012). CRM har enligt tidigare forskning även visat sig förbättra             

relationen mellan olika parter, i detta fall mellan konsument och företag (Yang & Yen, 2018).               

Det framgår vidare att användningen av CRM hos företag kan vara en metod för att förbättra                

varumärkesbilden hos konsumenten (Keller et al., 2012). En förbättrad varumärkesbild är av            

vikt då det kan bidra till att ett specifikt varumärke väljs framför ett annat (Išoraitė, 2018).                

Risker har däremot kopplats till företags användande av CRM i form av metodens             

trovärdighet, ändamålens relevans samt att konsumenter snarare ser den som en direkt            

försäljningsstrategi mer än vad den gör nytta. Det finns med andra ord risk att strategins syfte                

verkar i dissonans (Kay, 2005). 

CRM har på senare tid utvecklats från vad som tidigare nämnts som traditionell CRM.              

Företagen ber inte längre konsumenterna om donationer i samma utsträckning utan fokuserar            

snarare på att skapa kampanjer vilka strävar efter ta ställning i en samhällsfråga, som vidare               

ämnar att engagera konsumenterna på individnivå (The Chartered Institute of Marketing,           

2017). Tidigare forskning har främst fokuserat på traditionell CRM och det råder en brist på               

forskning om den nyare formen av CRM.  

Det är fortsättningsvis outforskat hur den aktuella metoden påverkar varumärkesbilden hos           

konsumenter. Samtidigt har tidigare forskning visat att unga vuxna lägger stor vikt vid             

varumärket när de konsumerar jämfört med andra åldersgrupper, följt av att de använder             

konsumtion för att uttrycka sig själva (Sarkar, Sarkar & Ponnam, 2015). Vidare gör detta              

målgruppen särskilt intressant att studera.  

Det inledande citatet från Gillettes kampanj “The Best Men Can Be” från 2019, är ett               

representativt exempel på CRM i sin nyare form. Reklamfilmen och kampanjen har            

fortfarande ett minimalt fokus på företagets produkter men syftar snarare till att ta ställning i               

en social fråga istället för att direkt samla in pengar till ett specifikt ändamål. Gillette vill                

påverka samhällets rådande normer om hur en man ska vara och kampanjen har både bemötts               

av ris och ros i sociala medier, men frågan är hur och om Gillettes varumärkesbild förändras                

efter en sådan kampanj. 
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur företags användande av den nyare formen av               

CRM påverkar ett företags varumärkesbild. Detta kan vara av intresse för företag då det kan               

besvara huruvida marknadsföringsmetoden är lämplig. För att uppnå syftet ämnar vi studera            

hur varumärkesbilden av Gillette påverkas efter att konsumenter har exponerats av           

kampanjen “The Best Men Can Be”. Frågeställningen blir således: Hur påverkas Gillettes            

varumärkesbild hos unga vuxna konsumenter efter att de har uppmärksammats av kampanjen            

“The Best Men Can Be”? 
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Cause-related Marketing 
Cause-related Marketing (CRM) definieras ursprungligen som en marknadsföringsmetod        

vilken bidrar till att ett inköp av en produkt även genererar pengar till ett särskilt utvalt                

ändamål, ett ändamål som ofta är en välgörenhetsorganisation (Keller et al., 2012).            

Kampanjer enligt denna metod anses fungera då den gynnar konsumenten på två olika sätt:              

dels från användning av produkten men även från tillfredsställelsen av att bidra till förändring              

(Strahilevitz & Myers, 1998).  

CRM behöver dock inte endast innebära att en andel av försäljningen går till ett specifikt               

välgörande ändamål. Det kan exempelvis även innebära att företag ber sina kunder eller             

anställda att donera sin tid i form av volontärarbete för ett välgörande projekt, snarare än att                

donera pengar (Goodell, 2018). En ytterligare utveckling av CRM som blivit allt mer             

förekommande är hur företag enbart fokuserar på en social fråga och kopplar bort produkten i               

marknadsföringen (The Chartered Institute of Marketing, 2017). Vid dessa kampanjer          

fokuserar de på ett socialt problem ofta kopplat till en ideell organisation, dels för att utveckla                

en medvetenhet om varumärket, men även om den samhällsfråga som organisationen           

uppmärksammar (Goodell, 2018). Sådana kampanjer har inte heller som primärt syfte att            

samla in pengar utan ämnar snarare till att engagera konsumenter i en viss samhällsfråga (The               

Chartered Institute of Marketing, 2017). Den sistnämnda varianten av CRM är även den som              

Gillette använt sig av och som undersöks i denna studie.  

Studier belyser att CRM kan verka positivt både från ett konsument- och företagsperspektiv             

(Keller et al., 2012). Keller et al. (2012) hävdar vidare att användningen av CRM kan kopplas                

till ett rad olika fördelar och belyser att den tydligaste fördelen är att metoden bidrar till en                 

humanisering av företaget. En sådan humanisering kan tänkas generera att särskilda           

känslosamma band skapas mellan konsumenten och varumärket (Keller et al., 2012).           

Marknadsföringsmetoden förväntas fortsättningsvis att verka dubbelsidigt; den kan förbättra         

företagets ekonomiska prestation samtidigt som den stödjer ett socialt ändamål (Robinson et            

al., 2012).  
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Ett företags användning av CRM kan emellertid kopplas till en viss risk. En sådan risk kan                

vara att metoden saknar trovärdighet och att det specifika ändamålets relevans ifrågasätts.            

Dessutom kan CRM resultera i att kunderna snarare ser metoden som en direkt             

försäljningsstrategi mer än vad den gör nytta för samhället, vilket kan verka i det motsatta än                

vad företaget planerat (Kay, 2005). 

2.2 Varumärkesbild 

Enligt Melin (1999) kan varumärkets funktion diskuteras från lagstiftarens,         

märkesinnehavarens, konsumenternas eller konkurrenternas perspektiv. Följande studie       

kommer att fokusera på konsumentens perspektiv. Melin poängterar vidare att ett varumärke            

kan fungera som en “imageskapare”, och att valet av ett varumärke kan vara ett sätt för                

konsumenten att uttrycka sig själv. Det finns olika definitioner av begreppet varumärkesbild            

där Keller (2003, s. 66) definierar varumärkesbilden som följande; “perceptions about a            

brand reflected as associations existing in the memory of the consumer”. Denna definition             

kan beskrivas som en sammanställning av tankar hos konsumenten gällande vad varumärket            

är, det vill säga konsumentens associationer om varumärket. Kotler definierar det inte helt             

olikt från Keller på följande vis; “the set of beliefs held about a particular brand” (Kotler,                

1988, s. 197). Företag positionerar sig därför i konsumentens medvetande med hjälp av             

marknadsföringsstrategier med syfte att förmedla en känsla, vilken kommer att bli företagets            

varumärkesbild (Meengahan, 1995). 

Företag strävar efter att skapa positiva och unika associationer till varumärket, något som har              

visats sig bidra till att ett varumärke blir konkurrenskraftigt (Keller, 2003). Samtidigt lyfter             

Kay (2005) att skapandet av en varumärkesbild kan innefatta en del risker, då ett              

misslyckande kan bidra till en försämrad varumärkesbild. För att skapa en varumärkesbild            

använder sig företag av så kallade corporate image campaigns, kampanjer vilka har som             

syfte att skapa positiva associationer kopplade till varumärket. Vid arbetet att påverka ett             

företags varumärkesbild tenderas det att ligga ett begränsat fokus på produkten men istället             

ett tillfälle för företaget att uttrycka sina värderingar och vad de vill att varumärket och               

produkterna ska associeras till. Dessa kampanjer kan alltså liknas med CRM-kampanjer.           
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Corporate image campaigns har dock blivit ifrågasatta då de finns en risk att företagets              

produkter kommer i skymundan (Keller et al., 2012). 

Enligt Keller (2003) kan företaget genom att studera konsumenterna förstå vilka           

marknadsföringsstrategier som genererat en förbättrad varumärkesbild, vilket följaktligen kan         

vara avgörande för hur framgångsrikt ett varumärke är och blir.  

Avslutningsvis kan begreppen varumärkesbild och varumärkesidentitet komma att förväxlas,         

dess skilda definitioner bör därför förtydligas. Varumärkesidentiteten är vad företaget vill att            

dess produkter ska stå för (Melin, 1999). Varumärkesbild är däremot konsumentens           

uppfattning av vad företaget signalerar (Marguiles, 1977, s. 66). Företaget skapar och            

förmedlar en identitet vilken slutligen formas till en personlig bild hos mottagaren. Det är              

alltså inte givet att företagets skapta varumärkesidentitet går i hand med konsumentens            

upplevda varumärkesbild (Meengahan, 1995). 

2.3 Identitetsprismat 

För att företag ska kunna vara konkurrenskraftiga samt bibehålla sin position på marknaden             

behöver positioneringen vara konsekvent med företagets identitet. Utvecklandet av en          

varumärkesidentitet är därför något som har blivit allt viktigare för företag att arbeta med.              

Identiteten avser vad ett företag står för, eller snarare hur det vill uppfattas (Bernstein 1992,               

Ollins, 1989). Något annat som identiteten karaktäriseras av är vad som ger varumärket             

mening och vad som gör det unikt (Melin, 1999). Idén bakom varumärkesidentitet är att              

företagsledare är villiga att se bortom ytan för varumärkets innersta kärna (Kapferer, 2005). 

Enligt Kapferer (2005) består varumärkesidentiteten av sex olika fasetter, vilket utmynnar i            

att den bör representeras i form av ett hexagonalt prisma vid namn “The Brand Identity               

Prism” (identitetsprismat). De sex olika fasetterna som representerar ett varumärkes identitet           

är Fysik, Personlighet, Relation, Kultur, Reflektion samt Självbild (ibid).  

Identitetsprismat härstammar från talets gåva med innebörden att ett varumärke endast kan            

existera om det kommuniceras med omgivningen. All kommunikation innefattar vidare en           

avsändare och mottagare, vilket även ligger till grund för identitetsprismat (Kapferer, 2005). I             

denna studie blir således Gillette avsändaren och konsumenten mottagaren. 
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Prismats sex olika fasetter är i sin tur uppdelat i två olika dimensioner. Den första               

dimensionen är “Avsändarens bild” kontra “Mottagarens bild”, där ett väl uttänkt varumärke            

ska ses som en person (fysik och personlighet) och också som den stereotypiska användaren              

(reflektion och självbild). Den andra dimensionen består av “Externalisering” kontra          

“Internalisering” (Farhana, 2014). De externa faktorerna innefattar fysik, relation samt          

reflektion, vilka är faktorer som associeras med syfte att “visa upp” varumärket som ofta är               

väl iögonfallande (Ponnam, 2007). De interna faktorerna består av personlighet, kultur och            

självbild, vilka är faktorer som ofta inte märks av vid första anblick. De interna faktorerna               

syftar till att skapa ett gemensamt tankesätt inom företaget samt i kundernas medvetande             

(ibid).  

Enligt Pich & Dean (2015) finns det vissa oklarheter gällande Kapferers identitetsprisma. En             

av dessa handlar om att det inte framgår om prismat endast avser varumärkesidentitet, eller              

både varumärkesidentitet och varumärkesbild. Kapferer (2005) belyser mottagarens betydelse         

i prismat, och menar att mottagarperspektivet handlar om det sätt konsumenten tolkar de             

signaler som varumärket skickar ut, vilket även styrker konsumentens inblandning i prismat.            

Pich & Dean (2015) menar därmed att Kapferer gör skillnad mellan varumärkesidentitet och             

varumärkesbild, utan att nämna konceptet varumärkesbild i prismat. 

Figur 1. Identitetsprismat (Kapferer, 2005). 
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2.3.1 Fysik 

Den första dimensionen i modellen är fysik, vilken syftar till att alla varumärken besitter              

fysiska egenskaper. Fysiken kan med andra ord kopplas till de produktattribut som ett             

varumärke har. Kapferer beskriver fysik som ett varumärkes ryggrad och dess materiella            

mervärde (Kapferer, 2005). Den fysiska dimensionen blir således det första steget för att             

bygga ett varumärke, där ett unikt utseende kan differentiera sig från andra på produkter på               

marknaden. Ett exempel på detta är Coca-Colas initiala design på deras glasflaskor, något             

som bidrog till en unikhet för deras produkt (Farhana, 2014). Den fysiska dimensionen kan              

definieras utifrån tre frågor: “Vad är det för något?”, “Vad gör det för något?” samt “Hur ser                 

det ut?” (Kapferer, 2005).  

2.3.2 Personlighet 

Varumärken besitter en egen personlighet. Varumärkespersonlighet kan definieras som “den          

uppsättning av mänskliga egenskaper förknippat med ett varumärke” (Aaker, 1996). Sådana           

mänskliga egenskaper kan bland annat innefatta pålitlighet, vänlighet och social förmåga           

(ibid). Genom att varumärket kommunicerar med dess kunder kan personligheten utvecklas           

och bygga upp en karaktär. Det sätt som ett varumärke talar om sina produkter eller tjänster                

på, visar vad det skulle vara för typ av person om det var en människa (Kapferer, 2005). 

Utöver mänskliga personlighetsdrag kan även demografi och livsstil beskriva varumärkets          

personlighet. När personligheten beskrivs utifrån demografi utgår man från kön, ålder samt            

social klass. Vid beskrivning av ett varumärkes livsstil ingår istället ett fokus på intressen och               

aktiviteter (Aaker, 1996).  

En anledning till varför det är viktigt att ge ett varumärke en tilltalande personlighet grundar               

sig i att människor väljer ett varumärke på samma sätt som de väljer en vän (De Chernatony                 

& McDonald, 1992, Batra, Myers & Aaker, 1996). Detta innebär att konsumenter förväntas             

välja produkter som de är villiga att synas tillsammans med (Melin, 1999). En attraktiv och               

karismatisk personlighet anses vidare leda till en djupgående relation mellan varumärket och            

konsumenten (ibid).  

Genom att använda sig av en känd person som ansikte utåt för företagets produkter kan               

företaget skapa en omedelbar personlighet (Kapferer, 2005). Syftet med att använda en känd             

11 



 

person är att det kan skapa positiva märkesassociationer (Aaker, 1996). Detta har exempelvis             

Nespresso tillämpat genom att använda George Clooney som frontfigur i sina tv-reklamer.  

2.3.3 Kultur 

Kapferer (2005) menar att ett varumärke besitter en egen kultur, varifrån varje produkt             

härstammar från. Kultur i denna kontext syftar till en uppsättning av grundvärden som ett              

företag representerar. Vidare argumenterar Kapferer för att kultur är en huvudbeståndsdel när            

företag ämnar att differentiera sig. Enligt Rigby (2011) kan tre frågor ställas för att identifiera               

ett varumärkes kultur; Varför finns företaget på marknaden? Vad står företaget för? Vad är              

företagets funktion och relevans i samhället? 

Tidigare forskning belyser att konsumenters uppfattning om en produkt demonstrerar hur väl            

företaget har lyckats förmedla olika kulturella värderingar. Det har vidare dokumenterats ett            

förhållande mellan val av varumärke och kulturella värderingar, där konsumenter tenderar att            

välja varumärken vilka går i linje med deras egna värderingar (Banarjee, 2007).  

Varumärken kan även framhäva sin kultur genom att verka för att förknippas med ett särskilt               

land och dess kultur. Detta kan leda till att konsumenter associerar varumärket med vad              

landet eller regionenen förknippas med (Kapferer, 2005). Ett exempel på ett företag som             

tillämpat metoden är Dolmio, ett brittiskt företag som verkar för att associeras med Italien.  

2.3.4 Relation 

Marknadsföring har under lång tid varit transaktionsorienterat, något som på senare år har             

skiftat till ett allt mer relationsinriktat förhållningssätt (Gummesson, 2002). Ett varumärke           

kan således beskrivas som en relationsskapare mellan företaget och konsumenten (Kapferer,           

2005). 

Aaker (1996) menar att en relation mellan ett företag och en konsument kan skapas med hjälp                

av att företaget skapat en attraktiv personlighet. När företaget skapar en attraktiv personlighet             

genererar det i sin tur att konsumenten kan uppleva känslor av igenkänning. Om varumärkets              

egenskaper och värderingar överensstämmer med konsumentens kommer konsumenten        

uppleva en känsla av säkerhet och förtroende gentemot företaget.  
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Ett exempel på ett företag som har skapat en relation med kunderna är sportföretaget Nike,               

detta med hjälp av sloganen “Just do it”, en slogan som är baserad på provokation vilken                

uppmanar kunden att släppa loss (Kapferer, 2005). Kapferer menar vidare att relation är den              

dimension i prismat som definierar ett varumärkes identitet allra mest (ibid). För att ett              

varumärke ska bli framgångsrik behöver det dessutom skapa emotionella band till           

konsumenterna, vilket är avgörande då den större andelen av konsumenterna väljer produkt            

baserat på känsla snarare än rationalitet (Išoraitė, 2018).  

2.3.5 Reflektion 

En ytterligare dimension inom varumärkesidentiteten är reflektion. En konsuments         

användande av ett varumärke fungerar som en reflektion av hur konsumenten vill bli sedd              

(Pich & Dean, 2015), där reflektionen är mottagarens uppfattning om den typiska användaren             

av varumärket. Detta kan exemplifieras genom att kunder ofta uttrycker sig i form av att               

“det där är ett märke för unga”, “för äldre” etc. Ett varumärke kommer fortsättningsvis alltid               

att vilja bygga upp en reflektion eller bild av den konsument som varumärket vänder sig till                

(Kapferer, 2005).  

Kapferer betonar vidare vikten för företag att kontrollera deras konsumentreflektion, med           

syfte att undvika oönskade effekter. Detta kan exemplifieras med bilföretaget Porsche, ett            

varumärke vilket konsumenter ofta reflekterar som ett sätt för kunden att “visa upp sig”,              

något som har bidragit till ett försvagat varumärke för Porsche (ibid).  

2.3.6 Självbild 

Slutligen kan ett varumärke tala till konsumentens självbild. Individer har en attityd gentemot             

det enskilda varumärken, något som utvecklar en slags inre relation mellan varumärket och             

kunden (Kapferer, 2005). Vad en individ väljer att konsumera besitter en viktigt del av              

dennes självbild i form av att “jag är vad jag äger”, vad som brukar kallas det “förlängda”                 

jaget (Belk, 1988). Ett fenomen som exemplifieras av Kapferer (2005) i form av att ett köp av                 

en Porsche endast görs för att personen i fråga vill bevisa för sig själv att den har möjligheten                  

att köpa en sådan bil. Resonemanget stöds av tidigare forskning som visat att konsumenter              

ofta väljer varumärken som anses lämpliga för deras självbild (Cătălin & Andreea, 2014). 
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2.4 Analysmodell 

För att besvara studiens frågeställning - Hur påverkas Gillettes varumärkesbild hos unga            

konsumenter efter att ha uppmärksammats av kampanjen “The Best Men Can Be”? har en              

analysmodell utformats. Modellen kombinerar konceptet Varumärkesbild och delar av teorin          

Identitetsprismat. Gillettes varumärkesbild blir studiens primära studieobjekt före och efter          

den har exponerats av marknadsföringsmetoden CRM. 

För att studera varumärkesbilden tillämpas vidare Identitetsprismat med ett särskilt fokus på            

fyra utvalda dimensioner - personlighet, kultur, relation och reflektion. Som beskrivet ovan            

handlar varumärkesidentitet om vad ett företag står för. Identitetsprismat är således en teori             

som utgår från avsändaren, ur ett företagsperspektiv. Identitetsprismat består emellertid av en            

avsändare och mottagare, varpå prismat även går att undersöka från mottagarens           

(konsumentens) perspektiv.  

De fyra dimensionerna - personlighet, kultur, relation och reflektion har valts då de anses              

vara bäst lämpade för den specifika studien med bakgrund till att de besitter en tydlig               

koppling till ett företags varumärkesbild samt till konsumentperspektivet. De utvalda          

dimensionerna kan vidare tänkas påverkas av Gillettes CRM-kampanj, med tanke på att            

kampanjer vars syfte är att uttrycka sina värderingar kan påverka ett företags varumärkesbild.             

Fysik och självbild utesluts i studiens analysmodell då de saknar en tydlig koppling till den               

aktuella kampanjen tillika konsumentperspektivet. Ett varumärkes fysik är något som ofta är            

givet både från företaget och konsumentens perspektiv, hur denna dimension påverkas av en             

kampanj blir således svårt att undersöka. Självbildsdimensionen har en starkare koppling           

konsumenters köpbeteende, något som studien inte ämnar att undersöka, varpå även denna            

dimension utesluts från analysmodellen. 
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Figur 2. Egenkonstruerade analysmodeller före och efter exponering av CRM 

Figur 2 ovan innefattar egenkonstruerade analysmodeller vilka kommer ligga till grund för            

analys- och diskussionskapitlet. Studiens metod består av två delar där första delen innefattar             

exponering av CRM, det vill säga varumärkesbilden före exponering av CRM. Del två             

innefattar exponering av CRM, det vill säga varumärkesbilden efter att respondenten           

exponerats av CRM. Analysmodellen är således också uppdelad i två delar. 
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3. Metod 

3.1 Metodval 

Syftet med studien är att undersöka hur konsumenternas varumärkesbild påverkas av CRM,            

mer specifikt hur unga konsumenters varumärkesbild påverkas av Gillettes kampanj “The           

Best Men Can Be”. En kvalitativ studie har genomförts vilket innebär att studien i huvudsak               

är förknippad med ord istället för siffror (Bryman & Bell, 2011). Varumärkesbild och CRM              

är koncept vilka ansågs svåra att kvantifiera, varpå en kvalitativ metod med semistrukturerade             

intervjuer betraktades som mest lämplig för att besvara studiens frågeställning. Studien har            

dessutom ett deduktivt tillvägagångssätt, vilket betyder att teorin ligger till grund för de             

slutsatser som dras utifrån studiens empiriska resultat (ibid). Med bakgrund till att            

varumärkesbilden skulle undersökas både före och efter exponering av Gillettes kampanj           

ansågs det även lämpligt att komplettera intervjuerna med frågor vilka hade sifferskala som             

svarsalternativ, då detta bidrog till en tydligare bild av hur varumärkesbilden förändrades            

efter CRM. I en beskrivande studie som denna kan det enligt Saunders, Lewis & Thornhill               

(2009) vara av vikt att komplettera semistrukturerade intervjuer med strukturerade frågor då            

det kan bidra till att öka studiens validitet.  

3.2 Urvalsstrategi 

Studien valdes att utföras med unga vuxna konsumenter som målgrupp, där unga vuxna i              

denna studie innefattar ett åldersspann på 18-26 år. Det finns många olika definitioner av              

begreppet ung vuxen, men det åldersspann som används i studien grundar sig på en definition               

gjord av Bonnie, Stroud, & Breiner (2015). Anledningen till att denna målgrupp ansågs             

relevant för studien grundar sig i tidigare forskning som menar att unga vuxna lägger stor vikt                

vid det specifika varumärket när de konsumerar och att det är en målgrupp vilken särskilt               

använder varumärken för att uttrycka sin personlighet (Sarkar et al., 2015). Den specifika             

målgruppen befinner sig fortsättningsvis i en ständig utveckling och karaktäriseras av en            

mängd skilda drag (Akturan, Tezcan, & Vignolles, 2011), varför de även blir ett särskilt              

intressant studieobjekt. En ytterligare anledning till valet av målgruppen är att unga vuxna             
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konsumenter är ett “experimentellt” segment jämfört med äldre konsumenter (Grant &           

Walsh, 2009).  

Tolv personer, sex män och sex kvinnor, valdes som intervjuobjekt utifrån kriterierna att de              

sen tidigare har en uppfattning om Gillette som varumärke, samt att de ännu inte har               

exponerats av kampanjen “The Best Men Can Be”. Objekten har valts utifrån ett kvoturval,              

vilket innebär att målgruppen (unga vuxna konsumenter) har delats upp i två målgrupper             

(män och kvinnor) (Denscombe, 2014). Studien är även präglad av ett bekvämlighetsurval            

vilket innebär att de objekt som valts har funnits nära till hands (ibid), i detta fall inom                 

författarnas geografiska närhet. 

Anledningen till att både kvinnor och män inom gruppen unga vuxna konsumenter valdes,             

trots att Gillettes kampanj primärt riktar sig till män, grundar sig i att även kvinnor kan besitta                 

en varumärkesbild av Gillette och den del av företaget som riktar sig till män. Tidigare               

forskning har även visat att CRM av en viss produkt kan påverka varumärkesbilden hos andra               

produkter från samma varumärke (Yang & Yen, 2018). Detta är av relevans då Gillette har en                

kollektion vid namn “Venus” vilken innefattar produkter som riktar sig till kvinnor.  

3.3. Semistrukturerade intervjuer 

Med bakgrund till att studien ämnar att skapa en djupare förståelse i konsumenters             

upplevelser gällande metoden CRM och hur denna påverkar konsumentens varumärkesbild          

ansågs intervjuer vara särskilt lämpade. Detta ansågs lämpligt då studien är av kvalitativ             

karaktär där subjektiva svar var av vikt (Saunders et al., 2009). Intervjuerna har primärt              

utformats som semistrukturerade, med anledning till att en semistrukturerad intervjuform          

ansågs bidra till fritt tänkande hos respondenten där det fanns plats för följdfrågor (Saunders              

et al., 2009, s.373). Bakgrunden till att intervjuer valdes var att de bidrog till en tydlig för-                 

och efterbild, följt av att det var av värde för studien att erhålla svar vilka inte påverkades av                  

omgivningen.  

3.4 Operationalisering 

Intervjufrågorna formulerades med det teoretiska ramverket som utgångspunkt och med          

målet att skapa frågor vilka bidrog till att besvara studiens frågeställning. Användandet av             
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teoretiska begrepp undveks i frågorna för att kringgå eventuella missförstånd.          

Fortsättningsvis prioriterades semistrukturerade frågor vilka uppmuntrade till beskrivande        

svar snarare än ja/nej-svar.  

De fyra utvalda dimensionerna från Kapferers identitetsprisma svarade för varsin del med            

tillhörande frågor, där varje del ämnade att besvara ett särskilt syfte vilket vidare var kopplat               

till varumärkesbilden. Initialt studerade författarna de fyra utvalda dimensionerna med syfte           

att operationalisera varje dimension. En förståelse för varje dimensions särskilda drag           

skapades därmed, vilket senare landade i ett syfte som följer i tabell 1, se nedan. Se bilaga 1                  

för intervjufrågornas slutgilitiga utformning.  

De semistrukturerade intervjuerna kompletterades med strukturerade intervjufrågor, vilka        

utformades med en likertskala som är av ordinal karaktär. Likertskalor används för att mäta              

människors attityder, åsikter eller uppfattningar (Jamieson, 2017), vilket lämpar sig för           

studien då varumärkesbilden är associerad med vad konsumenten har för uppfattningar om            

Gillette. Vidare är likertskalan ofta numrerad (ibid), vilket i denna studie applicerats med en              

femgradig skala. En femgradig skala har använts då det traditionellt sett tillämpats för             

likertskalor (ibid). Dessutom har ett “Vet ej” påstående inkluderats i frågorna, då det gör att               

man kan särskilja mellan respondenter som inte anser sig ha tillräckligt med information för              

att besvara frågan och de som har en neutral ståndpunkt (ibid). I likertskalor presenteras ofta               

ett påstående där respondenten ska bedöma i vilken utsträckning hen håller med (ibid), något              

som har tillämpats i de strukturerade frågorna. Vad ett respektive fem står för i skalan               

framgår för respektive strukturerad fråga i intervjuguiden, se bilaga 1. Upplägget med            

likertskalor ansågs bidra till ett tydligare resultat av Gillettes varumärkesbild före och efter             

exponering av CRM-kampanjen. En kombination av semistrukturerade frågor och         

strukturerade frågor anses vidare stödja tolkningen av resultatet (Saunders et al., 2009, s.             

491).  
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Tabell 1. Operationalisering av relevanta dimensioner i Kapferers identitetsprisma (2005). 

 

3.5 Respondenter   

I nedanstående tabeller presenteras de utvalda respondenterna för studien, uppdelat i kvinnor            

och män. Sex män respektive kvinnor intervjuades med ett åldersspann mellan 22-26 år.             

Anledningen till att respondenter i åldern 18-22 inte intervjuades, trots att studiens målgrupp             

innefattade ett åldersspann på 18-26, berodde på studiens bekvämlighetsurval. Tidsåtgången          

för varje intervju har avrundats till närmaste ental, där medeltidsåtgången för männen var 23              

minuter och för kvinnorna 30 minuter. Samtliga intervjuer hölls inom författarnas geografiska            

närområde mellan datumen 25-04-19 till 01-05-19.  
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Tabell 2. Kvinnliga respondenter Tabell 3. Manliga respondenter 

 

3.5 Genomförande 

Efter att respondenterna hade givit samtycke att medverka i studien bestämdes tidpunkt för             

intervju över telefon. Därefter möttes författarna och respondenten upp i ett avskilt rum där              

intervjun kunde äga rum. Innan intervjun hölls tydliggjordes syftet med intervjun tillika            

studien samt en förklaring till hur intervjun skulle gå till. Detta för att respondenten skulle               

känna sig trygg och veta på ett ungefär vad den kunde förvänta sig. Intervjun spelades in med                 

bakgrund till att fånga upp relevanta citat, förutsatt att respondenten godkänt           

ljudinspelningen. Ljudinspelningen gav dessutom författarna möjlighet att gå tillbaka och åter           

lyssna på vad som sades vilket var av vikt för den kommande transkriberingen av              

intervjuerna (Saunders et al., 2009, s. 486). 

Under varje intervju hade författarna varsin roll. En av författarna var ansvarig för att ställa               

frågorna utifrån intervjuguiden, medan den andra ansvarade för följdfrågor. Intervjuerna var           

vidare uppdelade i två moment. Det första momentet utgick från att undersöka respondents             

varumärkesbild av Gillette före exponering av CRM-kampanjen “The Best Men Can Be”.            

När samtliga intervjufrågor var ställda visades kampanjen för respondenten. Därefter ställdes           
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samma frågor igen, vilket gav möjlighet för författarna att identifiera skillnader i svaren och              

därmed huruvida kampanjen påverkat respondentens varumärkesbild.  

 
3.6 Analys av data 

Samtliga intervjuer transkriberades för att identifiera citat som kunde vara av värde för att              

besvara studiens frågeställning. När transkribering av en intervju görs är det enligt Bryman &              

Bell viktigt att den skrivna texten reproducerar exakt vad respondenten säger, ord för ord              

(2011, s. 483). Däremot menar Saunders et al. (2009, s. 486) att transkribering endast behöver               

göras på de delar av intervjun som är av relevans för studien. I följande studie har därför delar                  

av respondenternas svar som avvikit från studiens syfte inte transkriberats. Saunders et al.             

(2009, s. 486) menar vidare att varje ljudinspelning bör lyssnas noggrant på åtminstone två              

gånger, vilket författarna har gjort. Efter att intervjuerna lyssnats på minst två gånger och              

samtidigt transkriberats, analyserade författarna var för sig datan i form av att identifiera             

teman som kunde kopplas till studiens frågeställning och det teoretiska ramverket. Därefter            

har respektive målgrupps svar diskuterats författarna emellan. I diskussionen låg ett fokus på             

att sammanställa resultat vilket förankrades i det teoretiska ramverket som vidare kunde bidra             

till att besvara studiens frågeställning. I samband med denna process studerade författarna            

samtidigt teorin genomgående med syfte att finna kopplingar mellan teori och resultat.  

Att studera eventuella skillnader i hur män och kvinnors varumärkesbild påverkas av CRM             

var från början inte en del av studiens syfte. Vid sammanställning av resultatet framkom              

däremot tydliga skillnader mellan könen, vilket var ett oväntat resultat. Det oväntade            

resultatet är därmed anledningen till att författarna valde att dela upp resultat samt analys              

mellan könen.  

3.7 Metodkritik 

I en intervju kan metodens validitet komma att ifrågasättas gällande intervjuaren och            

respondentens samspel, då respondenten kan tänkas påverkas av intervjuaren och dennes           

personlighetsdrag (Bryman & Bell, 2011). Det kan dessutom vara svårt att dra generella             

slutsatser från en kvalitativ studie vilket även gör det svårt att applicera resultatet på vidare               

studier (ibid). Bryman & Bell menar vidare att det finns svårigheter att återskapa kvalitativa              
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studier med tanke på att de inte kan struktureras på samma sätt som en kvantitativ studie                

(2011, s.408). Det begränsade bekvämlighetsurval som gjorts i form av att respondenter i             

författarnas närhet har valts, kan ifrågasätta studiens trovärdighet, eftersom det finns en brist             

på mångfald i valet av respondenter.  

En ytterligare aspekt som kan tänkas ha en inverkan på studiens reliabilitet är risken att               

respondenterna möjligen agerade och svarade utifrån vad den ansågs förväntas svara och för             

att vilja uppfattas på ett korrekt sätt. Detta är något som kan tänkas vara aktuellt, framförallt i                 

intervjuns andra momentet, när konsumenten har exponerats för CRM i form av Gillettes             

kampanj och ska besvara samma frågor igen. Det fanns där en risk att respondenten kände att                

den borde förändra, alternativt inte förändra, sin bild efter att kampanjen visats. För att              

motverka denna risk informerades varje respondent innan intervjun att genuina svar           

värdesattes och att det inte “önskades” några speciella svar. 
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4. Empiri 

4.1 Gillettes kampanj “The Best Men Can Be” 

“The Best a Man Can Get” är en slogan vilken troligtvis förknippas med företaget Gillette, ett                

företag som säljer rakhyvlar och hygienprodukter. Sloganen kommer från Gillettes reklam           

från 1989 och präglas bland annat av män i kostym på wall-street, atleter och män som förför                 

kvinnor. I januari 2019, 30 år efter att den ikoniska reklamkampanjen släpptes för första              

gången, har en ny reklamfilm släppts från Gillette med en följande slogan - “The Best Men                

Can Be”. Kampanjen anses ta avstamp i #metoo, med en manlighet under kris (Thorell,              

2019). Kampanjen ifrågasätter den stereotypiska mansrollen och i reklamfilmen lyfts problem           

kopplade till denna, där teman som mobbning, sexism, sexuella trakasserier och våld berörs.             

Vidare uppmanas män att se sig själva i spegeln och ingripa när andra gör övertramp               

kopplade till dessa problem, och inte skylla på att “Boys will be boys”.  

I samband med reklamkampanjen kommer Gillette att skänka en miljon dollar per år de              

närmaste tre åren, till ideella organisationer som på olika sätt syftar till att hjälpa män i alla                 

åldrar att uppnå sitt bästa jag (Gillette, 2019). Gillettes första partner för att uppnå              

kampanjens syfte är “The Boys & Girls Club of America”. Organisationen arbetar bland             

annat med att ge unga män viktiga sociala och känslomässiga färdigheter, att samarbeta med              

andra samt att utveckla mekanismer vid hantering av utmanande situationer. Detta är            

färdigheter vilka enligt Gillette (2019) anses vara avgörande i vardagen och för ungdomars             

framgång.  

4.2 Sammanställning av de manliga respondenternas svar 

4.2.1 Före exponering av CRM-kampanjen 

“En maskulin, muskulös man med bra skäggväxt” 
Om Gillette vore en människa ansåg samtliga manliga respondenter att det skulle vara en man               

som tillhörde övre medelklass med tydligt maskulina drag. Vidare ansåg samtliga           

respondenter att Gillette skulle vara sportig, macho och affärsintresserad. Andra          

återkommande personlighetsdrag var att han skulle vara ytlig, framgångsrik och till utseendet            
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skäggig. “Gillette är en maskulin, muskulös man med bra skäggväxt. Jag förknippar det inte              

med en högintelligent person, ganska ytlig men helt ok schysst.” Flertalet av de manliga              

respondenterna kopplade Gillette direkt till en idrottsstjärna, exempelvis Roger Federer och           

Tiger Woods. Enligt respondenterna var Gillette särskilt intresserad av golf och tennis. En             

respondent hänvisade även till intressen inom “den mer välvårdade fronten, typ segling och             

jakt”. Merparten av respondenterna ansåg vidare att Gillette både skulle vara vänlig och             

pålitlig. 

“Ärligt talat har de inga värderingar alls” 

Samtliga manliga respondenter ansåg att den funktion som Gillette fyller på marknaden var             

att tillhandahålla produkter förknippade med rakning av bra kvalitet. Många respondenter           

hade svårigheter med att besvara frågan gällande Gillettes grundläggande värderingar. En           

uppfattning om företagets värderingar saknades helt i majoriteten av fallen. Ett utmärkande            

svar var: “Ärligt talat har de inga värderingar alls. De vill säkert stå för det vanliga men de                  

har inte direkt gjort något för att försöka förmedla det”. En av respondenterna kunde däremot               

svara på vad Gillette inte står för: “de har inte direkt ett modernt tankesätt i alla fall”. Detta                  

resonemang baserades på de reklamer som respondenten ansåg anspelar på enkla           

skönhetsbilder och ideal. Majoriteten av respondenterna ansåg vidare att Gillette          

differentierar sig genom att erbjuda en lättillgänglig premiumprodukt och att det är det             

självklara valet eftersom de är dem som tydligast marknadsfört sig. Samtliga respondenter            

ansåg att Gillette “knappast” tar något socialt ansvar. Vidare var alla respondenter överens             

om att Gillette endast har som mål att maximera sin vinst.  

”Mitt förtroende för Gillette är högt, eftersom mitt förtroende för Federer är högt” 

Samtliga respondenter hade ett förtroende för Gillette som företag, av den primära            

anledningen att det var ett väletablerat företag samt att de upplevt att produkterna fungerat              

bra. En respondent hänvisade till hans förtroende för tennisspelaren Roger Federer, som            

tidigare figurerat som frontperson i Gillettes reklamer: “mitt förtroende för Gillette är högt,             

eftersom mitt förtroende för Federer är högt”. En respondent hade fått ett utskick av en               

rakhyvel från Gillette när han fyllde 18 år, något som han han ansåg bidragit till ett högt                 

förtroende för Gillette: “det kändes som att de brydde sig om en”. Fortsättningsvis kunde de               

allra flesta tänka sig att bli vän med Gillette, då han ansågs vara en “rolig typ” som det                  

händer mycket runtomkring. Flertalet hänvisade även till att det kunde vara någon som de              
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skulle kunna sporta med. De respondenter som inte ville vara vän med Gillette menade att               

han var för ytlig. Huruvida Gillette uppmanade respondenterna till sitt bästa jag rådde det              

delade åsikter om. Hälften ansåg att de inte alls upplevde att Gillette uppmanade dem till sitt                

bästa jag, medan andra hälften menade att Gillette uppmanade dem att vara välvårdad och              

därmed i någon mån sitt bästa jag.  

“En man i övre medelklass som jobbar på kontor” 

Ett genomgående svar hos respondenterna angående Gillettes typiska användare var att det            

var en man i övre medelklass som jobbade på kontor och var mån om att se välvårdad ut.                  

Ingen av respondenterna ansåg att man köpte Gillettes produkter utöver behovet av att just              

raka sig, vilket bland annat motiverades med: “Nej, jag har ingen bild av att Gillette är ett                 

sådant märke man vill förknippas med som person förutom att det är funktionellt, bra och har                

funnits länge”. Samtliga respondenter ansåg att den typiska användaren av Gillette i stor              

grad var en medveten kund som var mån om sina produkters kvalitet, samt att hen till låg                 

grad var engagerad i sociala frågor och till låg grad bryter mot samhällets normer.              

Respondenterna ansåg heller inte att användaren köper företagets produkter för att de            

stämmer överens med dennes värderingar. De ansåg vidare att den typiska användaren kunde             

vara ganska våldsam och osympatisk.  

4.2.2 Efter exponering av CRM-kampanjen  

“En förändrande man som inte lyckas nå hela vägen fram” 

Samtliga respondenter ansåg fortfarande att Gillette var en man vilken tillhörde övre            

medelklass. Efter exponering av kampanjen svarade respondenterna likt innan att Gillette var            

en sportig “typ” med maskulina drag. En av respondenterna svarade: “han är fortfarande en              

rätt maskulin typ, men möjligen lite mindre macho”. Efter exponeringen ansåg           

respondenterna att Gillette var något mer engagerad i sociala frågor men ställde sig             

tveksamma till hur ärlig kampanjen var, där en respondent resonerade enligt följande:            

“Gillette försöker sticka ut som en förändrade man som vill påverka sociala normer men han               

lyckas inte nå ända vägen fram”. En annan respondent resonerade så här:“Det är svårt att               

koppla Gillette till denna film. Det är fint, men när jag sett detta så tänker jag inte på Gillette                   

och jag blir osäker på vem avsändaren egentligen är, vilket gör det svårt att ändra bilden av                 
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Gillette som människa”. Gillette som person ansågs mer vänlig, men mindre pålitlig efter             

exponering av kampanjen.  

“De gör ju bara kampanjen för att framställa sig själva i bättre dager” 

Majoriteten av respondenternas bild av Gillettes funktion på marknaden var oförändrad efter            

exponering av kampanjen, vilket kan hänvisas till följande resonemang: “Om Gillette hade            

fortsatt med väsentliga materiella insatser för jämställdhet (och inte bara de närmaste tre             

åren) för att främja allas lika värde, då kanske de hade haft en funktion i samhället i stort.                  

Men givet vad jag såg och läste gällande kampanjen känner jag att de inte fyller en sådan                 

funktion. Hade de sagt att de skulle avsätta 20 % av deras vinst de närmsta tre åren då                  

kanske fler hade tänkt att detta är ett stort problem”. Bilden av Gillettes grundläggande              

värderingar var även oförändrad och motiverades bland annat med: “De gör ju bara             

kampanjen för att framställa sig själva i bättre dager, vilket resulterar i att tjäna pengar i                

slutändan. Jag tror inte att gubbarna i företagsledningen tycker det som förmedlas i             

kampanjen är jätteviktigt, utan de vill bara öka sin försäljning”. Ett annat mönster som man               

kan se av svaren var att flertalet respondenter inte ansåg kampanjen som tillräckligt “äkta”.              

De menade att Gillette förminskar ett problem genom att skänka en miljon de kommande tre               

åren, vilket många menade var en liten summa för ett företag som Gillette. Respondenternas              

syn på hur Gillette differentierar sig var i stort sett oförändrad. Respondenterna ansåg vidare              

att Gillette tog ett marginellt större socialt ansvar: “De donerar ju pengar, trots att de gör det                 

av cyniska skäl” samt “de gör mer än de flesta genom att donera pengar, men videon känns                 

krystad”. Avslutningsvis var bilden av Gillette som ett företag med mål att endast maximera              

sin vinst oförändrad.  

“Vänder kappan efter vinden” 

De allra flesta respondenter behöll sina åsikter gällande förtroendet för Gillette som företag.             

En respondent menade att han fått ett “marginellt” bättre förtroende medan två av             

respondenterna hade fått ett märkbart försämrat förtroende. Detta motiverades av ena mannen            

på följande vis: “Jag har nog helt ärligt inte förtroendet kvar för Gillette. Hade de gjort                

kampanjen för fem år sen, absolut. Men idag, att göra en sådan kampanj, det är varken ärligt                 

eller genuint. De langar bara klyschor, det känns så himla kommersiellt och amerikanskt!”.             

Den andra respondenten ansåg att kampanjen kändes för kommersiell, och att Gillette            
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“vänder kappan efter vinden”. Huruvida respondenterna ville vara vän med företaget om det             

var en människa förblev oförändrad. Hos de som tidigare sagt att de hade velat vän med                

Gillette ökade dock inslaget av egenskaper som; hygglig, inkluderande och omtänksam.           

Samtliga respondenter ansåg att Gillette i en högre grad uppmanade dem till att bli sitt bästa                

jag, där flertalet även hade uppmärksammat ett ytterligare budskap än att se välvårdad ut. Nu               

menade respondenterna att Gillette också uppmanar dem till att vara snälla och ta ansvar.  

“Mansrollen förstärks då de står där i videon och grillar och håller på” 

Efter exponering av kampanjen var bilden av Gillettes typiska användare i stort sett             

oförändrad. En av respondenterna svarade: “Min bild av användaren är oförändrad, om inte             

ännu mer cementerad av denna kampanj, med tanke på mansrollen förstärks då de står där i                

videon och grillar och håller på”. Även bilden gällande frågan om Gillettes produkter köps              

utöver behovet av att just raka sig, var även i stort sett oförändrad. Ett citat som visar detta                  

var: “Fler kanske får upp ögonen nu för Gillette efter kampanjen, men jag tror inte någon                

tänker nu jävlar byter jag till Gillette för det här var en bra kampanj”. En annan respondent                 

sa vidare: “Det känns inte som att kampanjen kopplas tillräckligt till varumärket. Hade de              

gjort ett väsentligt ekonomiskt åtagande att donera ett större belopp pengar till            

organisationer hade man haft en morot att lägga mer pengar på deras produkter”. Vidare              

var bilden av den typiska användaren som en medveten kund som är mån om sina produkters                

kvalitet, är till låg grad engagerad i sociala frågor och till låg grad bryter samhällets normer i                 

stort sett oförändrad. Respondenterna ansåg att användaren köper företagets produkter för att            

de stämmer överens med dennes värderingar marginellt mer än tidigare. Den grad av             

våldsamhet som respondenterna förknippade med Gillettes användare minskade, medan         

bilden som osympatisk var oförändrad.  

4.3. Sammanställning av de kvinnliga respondenternas svar 

4.3.1 Före exponering av CRM-kampanjen 

“En stereotypisk person” 

Flertalet av respondenterna ansåg att Gillette var en väldigt stereotypisk person och            

majoriteten ansåg att det skulle vara en man, där fåtalet även såg varumärket som en kvinna.                

Oavsett kön ansåg respondenterna att Gillette var “en väldigt ytlig person” med ett intresse              
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för sport och skönhet. Samtliga respondenter ansåg att Gillette skulle tillhöra övre medelklass             

och att det var en person med god social kompetens. De såg Gillette som antingen väldigt                

“kvinnlig” eller väldigt “manlig”. Flertalet av respondenterna menade även att det var en             

konservativ person, vilken inte ifrågasätter könsroller: “Gillette är en stereotypisk person,           

asså verkligen stereotypisk, med tanke på att produkter riktade till kvinnor är rosa och till               

män är svarta eller blåa”.  

“De står inte för att alla är lika värda i alla fall” 

Samtliga respondenter ansåg att den primära funktion som Gillette fyller på marknaden är att              

tillhandahålla rakprodukter av bra kvalitet. Gällande grundläggande värderingar svarade         

merparten att Gillette stod för stereotypiska och ytliga värderingar, varav en respondent            

nämnde att “de står inte för att alla är lika värda i alla fall”. Vidare menar respondenterna                 

att Gillette differentierar sig genom att erbjuda produkter av hög kvalitet samt att deras              

reklam syns mycket: “asså dom gör extremt spacade reklamer, som att en rakhyvel kommer              

förändra ditt liv”. Majoriteten av respondenterna ansåg att Gillette tog ett ytterst litet socialt              

ansvar, vilket bland annat motiverades med: “Det känns som de ligger efter i hur man målar                

upp män och kvinnor i deras marknadsföring, de målar upp väldigt starka bilder av hur en                

man/kvinna ska vara”. Vidare ansåg majoriteten av respondenterna att Gillette är ett företag             

som enbart har som mål att maximera sin vinst.  

”De håller på med kroppsideal som jag tror påverkar oss negativt” 

Samtliga respondenter hade ett starkt förtroende för företaget Gillette, på grund av att             

företaget tillhandahåller produkter som håller vad de lovar. Några av respondenterna lyfte            

samtidigt att företaget förstärker kroppsideal som råder för kvinnor och män, vilket de ställer              

sig negativa till, och uttrycktes på följande vis: “jag har förtroende för deras produkter, men               

inte för hur de framställer män och kvinnor i deras reklamer. De håller på med kroppsideal                

som jag tror påverkar oss negativt ”. Ingen utav de kvinnliga respondenterna ville vara vän               

med Gillette då merparten ansåg att det var en alltför ytlig person, vilken besatt “fel”               

värderingar, som ej stämde överens med deras egna. Fortsättningsvis tyckte flertalet att            

Gillette verkade alldeles för självupptagen och dryg för att vara vän med.  

“En person som inte orkar leta efter billigare alternativ” 

Respondenterna ansåg att den typiska användaren av Gillettes produkter var en stereotypisk            
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man eller kvinna i övre medelklass som är mån om sitt yttre, samtidigt som den är ganska lat                  

och inte orkar leta efter billigare alternativ. Majoriteten ansåg även att det inte fanns någon               

anledning till att man köper Gillettes produkter utöver behovet av att raka sig, och hänvisade               

till att det är ett så pass etablerat varumärke med bra rakprodukter. En respondent resonerade               

på följande vis: “Om jag vill göra något bra för omvärlden finns det mer effektiva sätt än att                  

köpa rakhyvlar. Gällande klädindustrin väljer säkert många varumärken med bra          

arbetsvillkor. Men jag tror att kunskapen hos konsumenter som köper rakhyvlar är för låg för               

att fatta ett sådant beslut - man vet inte var eller vem som tillverkar rakhyvlar. Den där                 

hållbara aspekten finns inte alls med rakhyvlar”. Samtliga respondenter ansåg att Gillettes            

typiska användare i stor grad är en medveten kund som är mån om sina produkters kvalitet,                

samt att hen till låg grad är engagerad i sociala frågor och till låg grad bryter mot samhällets                  

normer. Respondenterna ansåg heller inte att användaren köper företagets produkter för att            

dennes värderingar stämmer överens med företagets värderingar. Vidare ansåg de att           

användaren var ganska sympatisk och inte var våldsam.  

4.3.2 Efter exponering av CRM-kampanjen 

“En typisk papparoll” 

Efter att kampanjen visats ansåg samtliga respondenter att Gillette var en man vilken tillhörde              

övre medelklass. Personlighetsdrag som tillkom vid beskrivningen av Gillette som person           

efter exponeringen var att han var väl medveten om sin familj, och hade en typisk               

“papparoll”. Han hade även nu ett intresse för politik och samhällsfrågor. Det framgick dock              

samtidigt en viss skepsis hos respondenterna gentemot Gillette, då de menade att han gjorde              

välgörande saker av rent egoistiska skäl, där en respondent jämförde Gillette med de rika              

kvinnorna i tv-serien The O.C.: “Tänker lite på superrika hemmafruar i O.C som har              

välgörenhetsevent för att få sig själva att framstå som bättre människor”. I det stora hela               

uppfattades Gillette som en trevligare och mer sympatisk person, men som samtidigt blev en              

aning ifrågasatt: “en person som agerar först och tänker sen”. 

“Alla är lika värda” 

Samtliga respondenter hade en oförändrad bild av vad Gillettes funktion på marknaden var,             

där de fortfarande ansåg att det är ett företag som tillhandahåller rakprodukter av kvalitet.              

Merparten ansåg dock efter kampanjen att Gillette även fyller en samhällsfunktion genom att             
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de uppmärksammar machokulturen och dess problem. Respondenternas svar angående         

Gillettes grundläggande värderingar präglades efter kampanjen av bland annat         

“jämställdhet”, “alla är lika värda”, “alla kan göra en skillnad”. Vidare menade            

majoriteten att Gillette förutom att tillhandahålla rakprodukter av kvalitet differentierar sig           

genom att ta ansvar i samhället, vilket kan hänvisas till följande resonemang: “kampanjen             

försöker visa hur män ska bete sig, vilket betyder att de lägger lite mer värde i deras                 

reklamer än vad andra företag gör”. Majoriteten av kvinnorna ansåg efter kampanjen att             

Gillette tar ett stort socialt ansvar. Vidare ansåg majoriteten av kvinnorna att Gillette är ett               

företag som enbart har som mål att maximera sin vinst: “Även om de visar att de bryr sig                  

känns det lite genomskinligt. Blir ändå vinstdrivande syfte för att de vill att folk ska tycka om                 

deras varumärke mer än att det faktiskt är dessa värderingar de vill sprida”.  

“Det bidrar till en lite mer modern syn” 

Efter att respondenterna exponerats av reklamkampanjen ökade förtroendet för Gillette hos           

majoriteten av respondenterna. Många hänvisade till kampanjen och ansåg att det var bra att              

företaget försökte engagera sig, även om vissa ansåg att det var ett “dåligt” försök och fel                

tillvägagångssätt. Trots att en del var skeptiska till tillvägagångssättet som Gillette använde            

sig av i samband med kampanjen, menade de att tilliten ändå ökade. En respondent              

resonerade på följande vis: “det är positivt det de gör, det bidrar till en lite mer modern syn.                  

Det känns dock väldigt falskt och som att de försöker måla upp sig lite och hur man ska se på                    

dem. Sen tror jag i och för sig att jag litar mer på dem nu än tidigare”. Inställningen till att                    

ha Gillette som vän var mer positiv för samtliga efter att kampanjen visats. Samtidigt var det                

en respondent som menade att hennes förtroende hade minskat, hon menade att kampanjen             

var “klantig” följt av att hon kände sig provocerad. Samma respondent ville inte längre vara               

vän med Gillette då hon ansåg att han vände kappan efter vinden. En annan respondent var                

relativt positivt inställd men resonerade samtidigt på följande vis: “Man såg inte riktigt             

kopplingen mellan rakning och att en kvinna blir utnyttjad eller att en man inte kan bete sig.                 

Jag vet inte hur budskapet ska bidra till att lösa problemet, en basprodukt köper man inte för                 

ett socialt ställningstagande. Jag hade velat se en rakhyvel med i kampanjen, en kampanj är               

ju till för produkten”.  
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“Ett bra företag som tar socialt ansvar” 

Respondenternas bild av Gillettes typiska användaren var i stort sett oförändrad efter            

kampanjen. Dock menade majoriteten att det kan finnas andra anledningar till att man köper              

Gillettes produkter: “Kanske att några fler går och köper deras produkter för att de känns               

som ett bra företag som tar socialt ansvar”. Andra menade att “Nej, man köper Gillettes               

produkter för att man behöver en bra rakhyvel. Det är inte så att folk kommer börja köpa                 

deras produkter för att de har bra värderingar”. Bilden av Gillettes typiska användare som              

en medveten kund vilken var mån om sina produkters kvalitet förblev oförändrad. Flertalet av              

respondenterna ansåg dock att den typiska användaren till högre grad var engagerad i sociala              

frågor än tidigare. Majoriteten hade även en oförändrad bild gällande om den typiska             

användaren bryter mot samhällets normer. Däremot ansåg majoriteten av respondenterna efter           

exponeringen att Gillettes användare i högre grad köper produkterna för att dennes            

värderingar stämmer överens med företagets värderingar. Deras bild av Gillettes användare           

som inte särskilt våldsam förblev oförändrad, samtidigt som de ansåg att det var en mer               

sympatisk person än tidigare.  
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5. Analys 

5.1 Personlighet 

5.1.1 Män  

Efter att kampanjen visats var det vid beskrivningen av Gillette som person mer             

förekommande med enskilda och specifika personlighetsdrag, snarare än att hänvisa till en            

person som exempelvis Roger Federer, vilket gjordes före kampanjen visats. Trots att            

Kapferer (2005) menar att användandet av en känd profil är en strategi för företag att skapa                

en omedelbar personlighet, kan respondenternas mer beskrivande och specifika svar tolkas           

som att medvetenheten om varumärket Gillette ökade efter kampanjen, vilket Goodell (2018)            

menar är ett syfte med den nya typen av CRM. Efter exponering ansåg respondenterna att               

Gillette var mer vänlig, vilket kan påvisa att kampanjen förmedlade en vänlig bild av              

varumärket. Man kan därför tänka sig att en CRM-kampanj fungerar på liknande sätt som att               

använda sig av en känd profil för att tillgodose personliga egenskaper till ett varumärke.              

Samtidigt ansåg respondenterna att Gillette framstod som mindre pålitlig, och ifrågasatte           

kampanjens relevans i form av att de inte kunde associera kampanjen med Gillette och              

rakprodukter. Detta kan kopplas till en risk med CRM där relevansen hos kampanjen kan              

komma att ifrågasättas ifall det exempelvis inte finns en tydlig koppling mellan ändamålet             

och företagets produkt (Kay, 2005). Att Gillette framstod som mindre pålitlig efter            

kampanjen kan tolkas som en negativ egenskap vilken inte identifierats före kampanjens            

exponering. Då Melin (1999) menar att konsumenter väljer varumärken som de vill synas             

tillsammans med, blir frågan om detta försämrade personlighetsdrag kommer leda till att de             

manliga respondenterna inte väljer Gillettes produkter i framtiden, då de troligtvis inte vill             

“synas” med en opålitlig person. 

5.1.2 Kvinnor 

Efter kampanjens exponering ansåg samtliga respondenter att Gillette var en man, vilket            

skiljde sig från svaren före exponeringen. Detta kan bero på att kampanjen i huvudsak riktar               

sig till män och att majoriteten av skådespelarna i reklamen är män. I respondenternas svar               

tillkom personlighetsdrag vilka kunde uppfattas som mer ansvarstagande och         
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omhändertagande. Dessa svar kan kopplas till kampanjens syfte vilket handlar om att män             

ska ta ett större ansvar. Detta tyder på att CRM-kampanjen lyckades förmedla sitt budskap,              

och kan därmed tolkas som att Gillette möjliggjort en ökad humanisering av företaget (Keller              

et al., 2012). Att flera respondenter efter kampanjen såg Gillette som en ansvarstagande             

pappa belyser även det faktum att den person som framställs i en reklam direkt kan bidra till                 

konsumentens bild av varumärket. När en framgångsrik tennisspelare visas i företagets           

reklam blir varumärket också den personen, medan medverkandet av en medelålders man            

tillsammans med en pojke kan ändra varumärkets bild till att istället ses som en              

ansvarstagande pappa. Detta kan appliceras på att företag ofta vill skapa en omedelbar             

personlighet som de vill förknippas med (Kapferer, 2005), vilket Gillette därmed lyckats            

förmedla. Dock ansåg vissa respondenter att Gillette som person var egoistisk, i den mening              

att kampanjen endast syftar till att Gillette ska framstå som en bättre människa. Detta kan               

kopplas till att CRM kan tolkas som en direkt försäljningsstrategi mer än vad den anses gör                

nytta för samhället, vilket i sin tur kan försämra varumärkesbilden (Kay, 2005).  

5.2 Kultur 

5.2.1 Män 

Ett återkommande resonemang till varför respondenterna efter exponering av         

CRM-kampanjen inte ansåg att Gillette hade en funktion i samhället utöver att tillhandahålla             

rakhyvlar, var att de inte tyckte att företaget bidrog tillräckligt mycket i monetära termer för               

att det skulle göra en direkt skillnad. Att skänka en miljon dollar varje år, de kommande tre                 

åren var enligt respondenterna en symbolisk summa i förhållande till företagets reella            

omsättning. En del ansåg vidare att det hade varit bättre om företaget istället avsatte en viss                

procentsats av försäljningen till förmån för den aktuella samhällsfrågan. Respondenterna var           

fortsättningsvis negativa till den aktuella videon då de upplevde den som krystad, men mer              

positiva till att det faktum att de faktiskt donerade pengar - trots att de ansåg att det inte                  

bidrog till väsentlig förändring. Detta indikerar att konsumenterna ställer sig skeptiska till den             

nyare formen av CRM, vilken innebär att pengadonation inte är i fokus (Goodell, 2018). Det               

tyder även på att denna form av CRM inte bidrar med tillräcklig förändring enligt              

respondenterna, och visar på en vilja hos respondenterna att företag borde hålla sig till en mer                

traditionell typ av CRM med ett primärt fokus på pengadonation.  
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Efter att kampanjen visats ansåg respondenterna att kampanjen inte kändes äkta, och att den              

snarare handlade om att tjäna pengar än att bekämpa problemet. Enligt Kay (2005) är detta en                

risk med CRM, det vill säga att konsumenter uppfattar kampanjen som en försäljningsstrategi             

vilket kan verka i det motsatta än vad företaget ämnat. Att kampanjen associeras med en               

försäljningsstrategi är troligen en varumärkesbild som inte stämmer överens med den           

identitet företaget vill förmedla genom kampanjen. Detta är ett exempel på att en             

varumärkesidentitet inte alltid behöver stämma överens med varumärkesbilden (Meengahan,         

1995), och påvisar vidare den risk med CRM som Kay (2005) lyfter, då en CRM-kampanj               

som landar fel kan leda till en försämrad varumärkesbild.  

Fortsättningsvis resonerar respondenterna efter kampanjen att Gillette differentierar sig         

genom “starka” reklamer och är det “självklara” valet då det är det mest “etablerade”              

varumärket. Detta påvisar att företaget lyckats differentiera sig genom att skapa en            

medvetenhet hos konsumenterna utan att förmedla några specifika kulturella värderingar,          

vilket talar emot Kapferers (2005) syn på att kultur är en huvudbeståndsdel när företag ämnar               

att differentiera sig.  

5.2.2 Kvinnor 

Kvinnorna svarade mer positivt gällande Gillettes värderingar efter att den aktuella           

kampanjen exponerats, vilket visade sig genom att de menade att Gillette stod för             

jämställdhet och allas lika värde, något som skiljde sig från svaren före kampanjen. Detta              

resultat skulle kunna vara en indikation på det förhållande som upptäckts mellan val av              

varumärke och en persons kulturella värderingar (Banarjee, 2017), trots att valet inte har             

studerats i denna studie. De ansåg även att Gillette fått en samhällsfunktion genom att de tar                

ställning och uppmärksammar machokulturen och dess problem, vilket även bidrog till att            

respondenterna ansåg att Gillette som företag tar ett väsentligt större socialt ansvar än före              

kampanjen. Detta är troligtvis vad Gillette ämnade att signalera ut med kampanjen, och att de               

utifrån kulturdimensionen lyckats förmedla en varumärkesidentitet som stämmer överens         

med varumärkesbilden. Melin (1999) menar vidare att en identitet karaktäriseras av vad som             

ger varumärket mening och vad som gör det unikt. Kvinnornas svar indikerar att de efter               

exponeringen fått en tydligare bild av vad som gör Gillette unikt, i form av dess engagemang                

i sociala frågor. Fortsättningsvis kan man tänka sig att kvinnornas svar efter kampanjen             
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verkade i enlighet med den nya formen av CRM:s syfte, vilket är att uppmärksamma ett               

socialt problem utan fokus på pengadonation (The Chartered Institute of Marketing, 2017,            

Goodell, 2018).  

Trots att kvinnorna hade en generellt positiv attityd gällande företagets värderingar efter            

kampanjen visats, menade majoriteten likt männen att det troligtvis låg ett vinstdrivande syfte             

bakom kampanjen. Detta styrker Kays (2005) påståenden om riskerna med CRM och att det              

kan leda till att kampanjen verkar kontraproduktivt.  

5.3 Relation 

5.3.1 Män 

Svaren på frågorna kopplade till dimensionen relation kom fortsättningsvis att påverkas av            

kampanjen. Den tydligaste förändringen var hos de respondenter som före kampanjen hade            

ett starkt emotionellt band till Gillette, vilket gick i linje med vad Išoraitė (2018) menar är av                 

vikt för företag att förmedla då de flesta konsumenter väljer produkt baserat på känsla,              

snarare än rationalitet. Efter exponeringen uppvisade dock respondenterna en mer negativ           

inställning gentemot företaget och uttryckte att förtroendet minskat markant, med          

anledningen till att de tyckte att kampanjen kändes oärlig, inte genuin och klyschig. Detta kan               

kopplas till Kapferers (2005) resonemang om hur ett varumärkes egenskaper och värderingar            

samspelar med konsumentens känsla av säkerhet och förtroende gentemot företaget. I det här             

fallet minskade förtroendet efter kampanjen som ett resultat av att företagets värderingar inte             

längre upplevdes som attraktiva för respondenterna. Däremot beskrev respondenterna Gillette          

med ett ökat inslag av mer tilltalande egenskaper som hygglig, inkluderande och omtänksam,             

vilket tolkades som egenskaper och värderingar som respondenterna stod för. Detta stämmer            

inte överens med vad Kapferer (2005) menar, i och med att de tilltalande egenskaperna              

tillkom tillsammans med ett minskat förtroende efter kampanjen. Aaker (1996) menar att en             

relation mellan ett företag och en konsument kan förbättras om företag har en attraktiv              

personlighet, men i och med att svaren inte går i linje med varandra blir det svårt att avgöra                  

om Gillette fått en mer attraktiv eller mindre attraktiv personlighet.  

Respondenterna ansåg efter exponering av kampanjen att Gillette inte längre enbart           

uppmanade dem till att se bra ut, utan även till att vara snälla och ta ansvar. Bortsett från det                   
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utseendemässiga uppfattades alltså Gillette uppmana konsumenterna till att sträva mot sitt           

bästa jag även personlighetsmässigt med hjälp av kampanjen. Den positiva reaktionen till            

Gillettes uppmaning går i linje med Kapferers (2005) resonemang om att uppmaningar            

gentemot konsumenten genom exempelvis slogans, i detta fall “The Best Men Can Be”, kan              

vara ett sätt att förbättra relationen mellan varumärke och konsument.  

5.3.2 Kvinnor 

Efter exponeringen av kampanjen ökade kvinnornas förtroende gentemot Gillette, där flera av            

respondenterna hänvisade till kampanjen och menade att det var bra att företaget engagerade             

sig i ett socialt problem. Det går därmed att påstå att mer tilltalande värderingar hos Gillette                

tillkommit i form av en vilja att engagera sig i sociala frågor, vilka kan tolkas stämma bättre                 

överens med deras egna värderingar till skillnad från före kampanjen. Detta grundar sig i att               

respondenternas svar gick från att ifrågasätta Gillette och dess “stereotypiska” värderingar till            

att belysa det positiva med att företaget engagerar sig i den aktuella frågan, vilket de menar                

bidrar till en mer modern syn. Detta stärker återigen Kapferers (2005) resonemang om             

samspelet mellan företagets värderingar och konsumentens förtroende. Däremot minskade         

förtroendet hos en respondent efter kampanjen, med bakgrund till att hon inte såg någon              

koppling mellan rakning och det sociala problemet. Ett sådant resonemang kan kopplas till att              

CRM-kampanjer kan leda till att företagets produkter kommer i skymundan (Keller et al.,             

2012), vilket i sin tur kan leda till ett ifrågasättande av kampanjens relevans (Kay, 2005).               

Sammanfattningsvis kan kvinnornas ökade förtroende gentemot Gillette indikera på att          

kampanjen bidragit till en humanisering av företaget, vilket Keller et al. (2012) menar kan              

skapa känslosamma band mellan konsumenten och varumärket. Man kan dra slutsatsen att            

mer attraktiva egenskaper har tillkommit hos Gillette enligt de kvinnliga respondenterna,           

vilket enligt Aaker (1996) kan bidra till en förbättrad relation mellan de kvinnliga             

respondenterna och företaget. 

5.4 Reflektion 

5.4.1 Män 

Männens bild av Gillettes typiska användare förblev i stort sett oförändrat efter att kampanjen              

visats, om inte mer cementerad. Detta framgick hos flera respondenter som ansåg att den              
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machoman som Gillette tidigare reflekterat förstärktes i samband med kampanjen. Enligt           

Kapferer (2005) kommer ett varumärke alltid att vilja bygga upp en reflektion eller bild av               

den konsument som varumärket vänder sig till. Resultatet hos männen påvisade att Gillette             

troligtvis inte lyckades bygga upp den bild som de strävat att förmedla genom kampanjen -               

det vill säga att komma ifrån den stereotypiska mansrollen som varumärkets typiska            

användare tidigare associerats med. Dessutom påvisar resultatet att Gillette inte har           

kontrollerat deras konsumentreflektion tillräckligt vilket Kapferer (2005) menar är viktigt, då           

reflektionen i och med kampanjen troligtvis lett till oönskade effekter för Gillette. Detta i              

form av att bilden av Gillettes användare som den stereotypiska mannen förstärkts. Däremot             

identifierades en viss förändring i resultatet, vilket var att männen ansåg att Gillettes typiska              

användare var mindre våldsam, något som kan tänkas vara en del av den reflektion som               

Gillette genom kampanjen velat skapa.  

Efter kampanjen ansåg ingen respondent, likt före kampanjen, att konsumenter köper Gillette            

för att uttrycka sig själva. Det blir därmed svårt att koppla detta till Pich & Deans (2015)                 

resonemang gällande hur en konsument väljer ett varumärke för att förmedla hur den vill bli               

sedd, då ett köp av Gillettes produkter snarare handlar om att nå funktionen som företagets               

produkter fyller. Detta indikerar vidare att Gillette har viss kontroll över deras            

konsumentreflektion, där Kapferer (2005) exemplifierar med bilföretaget Porsche. Kapferer         

menar att konsumenter ofta reflekterar över Porsche som ett sätt för kunden att “visa upp sig                

själv”, något som kan bidra till ett försvagat varumärke. En slutsats som därmed kan dras är                

att även fast det dels råder en viss kontroll över konsumentreflektionen, samtidigt som             

kampanjen nått oönskade effekter i form av att den stereotypiska mansrollen förstärkts,            

kommer det ändå troligtvis inte att påverka vem som köper Gillette. Anledningen till detta är               

att Gillettes produkter framställs av respondenterna som ett basköp vilket möjligen skiljer sig             

från köpet av en bil, kopplat till Kapferers (2005) Porsche-exempel.  

5.4.2 Kvinnor 

Kvinnornas bild av den typiska användaren förblev i stort sett oförändrad efter det att              

kampanjen visats. Däremot förändrades åsikterna hos majoriteten av respondenterna om          

varför konsumenter väljer att köpa Gillettes produkter. Efter exponering av kampanjen           

menade majoriteten av respondenterna att det kunde finnas ytterligare anledningar till att            

37 



 

konsumenten väljer Gillette än enbart produktens funktion, det vill säga att välja Gillette med              

bakgrund till att stödja ett företag som tar ett socialt ansvar. Dessutom menade kvinnorna att               

Gillettes typiska användare i högre grad köper företagets produkter för att dess värderingar             

stämmer överens med företagets. Detta stödjer vad Strahilevitz och Myers (1998) menar            

gällande att CRM-kampanjer gynnar konsumenten dels från användning av produkten, men           

även från tillfredsställelsen av att bidra till förändring. Kvinnornas resultat skiljer sig därför             

från männens resultat, då männen menade att konsumenten alltid kommer att köpa rakhyvlar             

då det är en basprodukt, och att ett sådant köp inte kommer att påverkas av en kampanj som                  

lyfter ett socialt problem. Något som påvisar en förbättrad varumärkesbild hos de kvinnliga             

respondenterna efter exponering av kampanjen var att respondenterna ansåg att Gillettes           

användare var en mer sympatisk person än före exponering av kampanjen. Egenskaperna som             

tillkom efter exponeringen tolkas vidare som egenskaper vilka kvinnorna vill förknippas med.            

Detta kan kan tänkas gå i linje med Pich & Deans (2015) resonemang där valet av varumärke                 

fungerar som en reflektion av hur konsumenten vill bli sedd. Sammanfattningsvis påvisar den             

förbättrade bilden av Gillettes typiska användare att företaget har en kontroll över den nya              

önskade konsumentreflektion genom kampanjen, vilket troligen handlade om att förmedla en           

mindre stereotypisk användare. En sådan kontroll över reflektionen menar Kapferer (2005) är            

av stor vikt för företaget, med bakgrund till att undvika oönskade effekter. 
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6. Diskussion och slutsats 
En slutsats som kan dras utifrån frågeställningen Hur påverkas Gillettes varumärkesbild hos            

unga vuxna konsumenter efter att de har uppmärksammats av kampanjen “The Best Men Can              

Be”? är att respondenternas uppfattning gentemot Gillettes CRM-kampanj varierade i hög           

grad. Vissa av respondenternas varumärkesbild fick en tydlig förbättring medan andra fick en             

märkbart försämrad varumärkesbild. Generellt sett ansåg respondenterna att kampanjen var          

ett bra försök för att ta ställning och engagera sig i ett socialt problem, samtidigt som det                 

fanns en tydlig skepsis gentemot kampanjen och dess tillvägagångssätt. Respondenterna          

menade många gånger att kampanjen enbart var ett verktyg för att öka företagets försäljning              

samt att företaget ville uppfattas på ett särskilt sätt, snarare än att genuint vilja påverka och                

göra skillnad. En slutsats utifrån ovan resultat är att unga vuxna konsumenter till synes verkar               

värdesätta transparens och genuinitet när företag använder sig av CRM.  

Efter att resultatet hade analyserats framkom väsentliga skillnader mellan män och kvinnor            

gällande hur deras varumärkesbild påverkats av CRM-kampanjen, vilket var ett oväntat           

resultat. I stort sett försämrades männens varumärkesbild av Gillette efter exponering av            

CRM-kampanjen, då de ansåg att kampanjen inte var genuin och endast ett sätt för företaget               

att tjäna pengar. Däremot förbättrades varumärkesbilden av Gillette hos kvinnorna efter att            

CRM-kampanjen visats, i form av att de stereotypiska värderingar som kvinnorna tidigare            

förknippade Gillette med ersattes med en bild av att företaget tar ett större socialt ansvar än                

vad de tidigare gjort. De skillnader som upptäcktes mellan könen stöds även av tidigare              

forskning som antyder att kvinnor och män karaktäriseras av alternativa könsroller, där            

kvinnor tenderar att styras av kollektivet och relationer medan män tenderar att styras av så               

kallade agentiska mål vilka syftar till självförverkligande, behärskning och av mål som            

snarare har personliga konsekvenser (Meyers-Levy, 1988). Ytterligare studier har visat att           

män i högre grad väljer produkter vilka fokuserar på “jaget” medan kvinnor snarare väljer              

produkter vilka även reflekterar omtanke för omgivningen (Watts, Mess & Vallacher, 1982).  

En ytterligare intressant observation från studien var hur männen och kvinnornas           

varumärkesbild före exponering av kampanjen skiljde sig från varandra. Kvinnorna besatt en            

varumärkesbild vilken i stort sett var negativt förankrad, medan den hos männen i högre grad               

var positiv. Således gick kvinnornas varumärkesbild från det sämre till det bättre, medan             
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männens gick från det bättre till det sämre. Det kan därför tänkas att Gillette hade mindre att                 

förlora när de skulle påverka kvinnornas varumärkesbild i jämförelse med männens. Männens            

varumärkesbild var redan starkt positivt förankrad och det kan i sådana fall tänkas innebära              

en större risk när företaget verkar för att ändra deras varumärkesidentitet. Det faktum att              

majoriteten av männen redan före exponering av kampanjen hade skapat ett så kallat             

känslomässigt band med Gillette, kan tänkas vara orsaken till att de som målgrupp var              

känsligare för eventuella förändringar i företagets varumärkesidentitet. Fortsättningsvis är         

männens varumärkesbild av Gillette ett exempel på att den varumärkesidentitet ett företag vill             

förmedla och den varumärkesbild som konsumenten uppfattar inte alltid stämmer överens           

(Meengahan, 1995). Gillette ville med stor sannolikhet förmedla en bild att de vill förändra              

samhället med kampanjen, men uppfattades av männen istället som hyckleri och att de bara              

vill tjäna pengar. 

Avslutningsvis kan man dra slutsatsen att CRM-kampanjen i männens fall har varit            

kontraproduktiv i den mening att den har försämrat varumärkesbilden. Resultatet går därmed            

emot vad Keller et al. (2012) menar angående att CRM kan leda till en förbättrad               

varumärkesbild. Däremot förbättrades kvinnornas varumärkesbild, vilket går i linje med          

dessa idéer. Att männens resultat går emot detta kan bero på att den nya formen av CRM som                  

Gillette använder sig av har ett mindre fokus på pengadonation vilket flertalet av männen              

ställde sig negativa till. Männen hade velat se mer konkret hur företaget gjorde skillnad. Det               

kan därför diskuteras om den nya typen av CRM möjligen inte går att inkludera i vad Keller                 

et al. (2012) menar, det vill säga att CRM förbättrar varumärkesbilden, då författarnas             

resonemang syftar till den traditionella formen. Dock kan man dra slutsatsen att de risker som               

Kay (2005) menar är förknippade med den traditionella formen av CRM, dessutom gäller för              

den nya formen av CRM som Gillette använder sig av. 

 
6.1 Förslag på vidare forskning 

Männens resultat uppvisar en viss dubbelmoral, vilket kan indikera en möjlig begränsning i             

studien, i form av studiens tidsram. Frågan blir således hur kampanjen skulle tas emot av               

männen om studien utfördes med en längre tidsram, i den mening att längre tid passerade               

mellan det att kampanjen exponerats och intervjufrågorna ställts en andra gång. Det kan med              
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andra ord tänkas ta tid att ställa om till denna typ av CRM, då det möjligen är en strategi som                    

konsumenter inte är vana vid, speciellt när den en kampanj avviker från vad de tidigare               

förknippat varumärket med.  

Då studien har ett konsumentperspektiv, hade det dessutom varit intressant att applicera den             

utifrån ett företagsperspektiv. Därmed är ett förslag på vidare forskning att undersöka            

bakgrunden till företags utvecklande av en ny varumärkesidentitet, med CRM som ett            

marknadsföringsverktyg. Skillnaderna i männen och kvinnornas initiala varumärkesbild kan         

även tänkas vara intressant att studera från ett företagsperspektiv. Frågan lyder då huruvida             

en redan existerande positiv varumärkesbild påverkar företagets strategi i att ändra dess            

varumärkesidentitet, för att sedan också påverka varumärkesbilden. 

Avslutningsvis hade det varit intressant att undersöka hur konsumenter från en annan            

målgrupp hade reagerat på den aktuella kampanjen. Studiens resultat antyder att målgruppen            

unga konsumenter värdesätter genuinitet hos företag följt en efterfrågan på transparens           

gällande deras användande av CRM. En fråga som detta mynnar ut i är huruvida en äldre                

åldersgrupp hade varit lika skeptisk till Gillettes användande av CRM. En studie med ett              

sådant angreppssätt hade kompletterat det resultat som framkommit i denna studie och skulle             

bidra till en ökad förståelse gällande hur olika åldersgrupper uppfattar CRM. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Inledande frågor: 

1. Går det bra att vi spelar in intervjun? 

2.  Hur gammal är du? 

3. Vilket kön identifierar du dig som? 

4. Önskar du vara anonym? 

 

Parallella frågor: 

1. Varför då? 

2. Hur resonerar du då? 

3. Kan du försöka utveckla? 

 

Personlighet: 

1. Tänk på Gillette som om det vore en människa. Vilka mänskliga egenskaper skulle Gillette               

då besitta? 

2. Vilket kön anser du att Gillette skulle vara? 

3. Vilken social klass anser du att Gillette skulle tillhöra? 

4. Vilka intressen och aktiviteter tänker du att Gillette skulle ägna sig åt? 

5. Om Gillette vore en människa, hur väl skulle hen stämma in på följande personlighetsdrag               

på en skala mellan 1-5 (1 = stämmer inte alls, 5 = stämmer helt):  

- Gillette är vänlig? 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

- Gillette är pålitlig? 
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1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Kultur 

1. Vad fyller Gillette som företag för funktion på marknaden? 

2. Vilka grundläggande värderingar skulle du säga att Gillette står för? 

3. Hur skulle du säga att Gillette differentierar sig på marknaden? 

4. På en skala mellan 1-5, i hur stor grad anser du att Gillette tar ett socialt ansvar? (1 = tar                     

inget socialt ansvar, 5 = tar stort socialt ansvar)  

1 2 3 4 5 Vet ej 

5. På en skala mellan 1-5, i hur stor grad anser du att Gillette enbart har som mål att                   

maximera sin vinst? (1 = inte alls, 5 = har endast som mål att maximera vinst)  

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Relation 

1. Har du förtroende för Gillette?  

2. Om företaget var en person, hade du velat vara dennes vän?  

3. På en skala mellan 1-5 hur väl uppmanar Gillette dig till att bli ditt bästa jag? (1= inte alls,                    

5 = till en stor grad) 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Reflektion: 

1. Hur skulle du beskriva Gillettes typiska användare?  

2. Anser du att det finns en annan anledning till att konsumenter köper Gillette, utöver just                

behovet av att exempelvis raka sig?  

3. På en skala mellan 1-5, hur väl stämmer alternativen in på Gillettes typiska användare? (1=                

stämmer inte alls, 5 = stämmer helt)  
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- Hen är en medveten kund som är mån om sina produkters kvalité  

1 2 3 4 5 Vet ej 

- Hen är engagerad i sociala frågor  

1 2 3 4 5 Vet ej 

- Hen vågar bryta mot samhällets normer  

1 2 3 4 5 Vet ej 

- Hen köper Gillette för dennes värderingar stämmer väl överens med företagets värderingar  

1 2 3 4 5 Vet ej 

- Hen är våldsam  

1 2 3 4 5 Vet ej 

- Hen är sympatisk  

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

Avslutande frågor: 

1. Är det något som du skulle vilja tillägga? 

2. Om några oklarheter efter intervjun uppstår, får vi då kontakta dig? 
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