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Abstract  

 

De flesta företag är beroende av att gå med ekonomiskt vinst för att överleva, och vid en 

medial kris är det därför nödvändigt att minska risken för negativ medial rapportering. 

Detta för att kunna behålla varumärkets kundförtroende. Syftet med undersökningen var 

att ta reda på om konsumenten uppfattar CSR som en motverkande faktor för kris om 

företaget Samsung Electronics hamnar i en medial kris, samt hur en kris kan tänkas 

påverka företagsförtroendet för Samsung hos kvinnor och män. Seungho Cho och Yong-

Chan Kims (2011) studerade CSR och de fann att CSR-aktiviteter samt bolagets 

nationalitet har huvudsakliga effekter på företagets anseende. De är båda positiva faktorer 

som dämpade deltagarnas och individers vilja att vidta åtgärder mot företaget vid kris 

(Cho & Kim, 2011). David Vogel (2006) skrev i sin bok “The Market for Virtue: The 

Potential and Limits of Corporate Social Responsibility” att goda gärningar i form av 

CSR- arbete kan skapa fördelar för företag. I den genomförda undersökningen användes 

en kvasi-experimentell undersökningsdesign men 127 deltagande respondenter (63 

kvinnor och 64 män) som svarade på 2 olika enkäter, en med Samsungs CSR-beskrivning 

och en utan. Resultatet av den genomförda undersökningen visade att inga signifikanta 

skillnader på alfanivå 0,05 mellan grupperna med och utan CSR erhölls. Det betyder att 

Samsungs CSR-arbete inte hade någon avgörande effekt på konsumentens 

företagsförtroende efter den mediala krisen. Skillnader mellan män och kvinnor kunde 

dock erhållas, dessa visade bland annat att kvinnor var mer kriskänsliga än män. En 

korrelation mellan ålder och företagsförtroende kunde erhållas då de yngre 

respondenterna tenderade att ha högre förtroende för Samsung än de äldre. En slutsats 

som dragits av den genomförda studien är respondenterna som fick CSR-enkäten 

troligtvis inte fäste stort avseende vid den korta CSR-beskrivningen utan krisen blev 

avgörande för respondenternas företagsvärdering. Ytterligare en slutsats som dragits är att 

Samsung behöver bli tydligare med sitt CSR-arbete så att det är något som konsumenten 

undermedvetet förknippar Samsung med. Avslutningsvis tycker vi att det finns tecken på 

att CSR-verksamheter kan vara positivt för konsumentens företagsförtroende på långt sikt 

då tidigare forskning indikerat på detta. 
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1. Inledning 

 

I inledningen kommer först en kort redogörelse av vad Corporate Social Responsibility (CSR) innebär 

delges som följs av en beskrivning av Samsung Electronics företagside och dess filosofiska ståndpunkt. 

Detta följs av en beskrivning av undersökningens syfte samt frågeställningar. Efter frågeställningar 

delgivs ett stycke kring avgränsningar under undersökningen samt den definitionen av kris som har 

brukats.   

 

De flesta företag är beroende av att gå med ekonomisk vinst för att överleva, och vid en 

medial kris är det därför nödvändigt att minska risken för negativ medial rapportering. Detta 

för att kunna behålla varumärkets kundförtroende. Ett sätt för företaget att minska den 

negativa publiciteten skulle kunna vara att arbeta med CSR. CSR står för Corporate Social 

Responsibility och innebär att företag på eget initiativ arbetar med att ta socialt ansvar i fråga 

om etiska, sociala och miljömässiga faktorer. Det innebär också att ta hänsyn till ägare, 

anställda, kunder, myndigheter och andra intressenter samtidigt som företaget förväntas vara 

engagerade i samhället och världen utanför företaget. På senare tid har detta arbete allt mer 

setts som en nödvändighet och en självklarhet för ett modernt företag. CSR-arbete medför att 

företaget förväntas handla med transparens i fråga om ekonomi och samhällspåverkan 

(Csrguiden.se, 20140226). Eftersom det är en förutsättning för moderna företag att idag gå 

med ekonomisk vinst, men samtidigt erhålla ett gott rykte, så kan det tänkas finnas starka 

incitament för företag att ägna sig åt CSR-verksamhet. Detta gör det viktigt att vetenskapligt 

undersöka huruvida det är lönsamt för företag, utifrån konsumenters förtroende, att utveckla 

sin CSR-verksamhet. 

 

För att kunna undersöka företagsförtroende hos konsumenten vid en medial kris valdes ett 

företag som kunde tänkas ha förankring hos ett stort antal invånare i Sverige, därför valdes 

företaget Samsung Electronics. Samsung är ett internationellt elektronikföretag med tusentals 

kunder. Företaget är verksamt i Sverige och runt om i världen . Samsung var från början ett 

litet handelsbolag, men har nu utvecklats till en världsledande koncern med verksamheter 

inom till exempel avancerad teknik, halvledare, skyskrapor och anläggningskonstruktion, 

petrokemi, mode, medicin, ekonomi samt hotell. Samsungs upptäckter, uppfinningar och 

produktgenombrott har medfört att de kan vara ledande inom dessa områden, och ständigt 

föra industrierna framåt (Samsung Electronics, 20140429). Företaget har som mål och filosofi 
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att ägna sin talang och teknik åt att skapa bättre produkter och tjänster som bidrar till ett bättre 

globalt samhälle (Samsung Electronics, 20140325). Samsung har under ett antal år tagit 

socialt ansvar i form av att de har skänkt pengar till BRIS, Rädda Barnen, Barncancerfonden 

och Röda Korset (Rönnmark, 20140204).  

 

Samsung Electronics menar att företag som de har en viktig roll för att upprätthålla och  

främja hållbar användning av de lokala samhällen där de är verksamma. Därför har de startat 

det internationella projektet ”ökat socialt bidrag” där donationer går till länder för att förbättra 

livsförhållandena där Samsung Electronics verkar (Samsung Electronics, 20140323). 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning var att studera om konsumenten uppfattar Corporate Social 

Responsibility (CSR) som en motverkande faktor om företaget Samsung Electronics hamnar i 

en medial kris, samt hur en kris kan tänkas påverka företagsförtroendet för Samsung hos 

kvinnor och män. Utifrån detta formulerades dessa frågeställningar: 

 

1. Hur påverkas förtroendet för Samsung Electronics hos konsumenter om företaget 

arbetar med Corporate Social Responsibility?  

2. Har Corporate Social Responsibility-arbete en dämpande faktor för Samsung 

Electronics om de befinner sig i en medial företagskris, i så fall på vilket sätt? 

3. Hur ser förtroendet för Samsung electronics ut hos kvinnor respektive män vid en 

medial kris?   

 

1.2 Avgränsning  

Socialt ansvarstagande av företag (CSR) beskrivs i stora drag för att skapa en helhetsbild 

kring på vilket sätt CSR-arbete kan tänkas påverka verksamheter överlag (se 2. Tidigare 

forskning och teori). I undersökningen kommer ingen redovisning av olika former av CSR-

arbete göras eller någon värdering av olika former av CSR-arbete, utan endast en kortare 

beskrivning av Samsungs human rights- arbete beskrevs i de enkäter som användes vid 

datainsamlingen för undersökningen (se appendix 1).  
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1.3 Kris 

L’Etang (2008) menar att en kris kan vara ett resultat av ett inre och/eller yttre hot som 

inträffat och som påverkar en organisation plötsligt. Precis som redovisats ovan kommer 

utgångspunkten för kris i denna undersökning att hänvisas till denna definition som menar att 

”kris” innebär att en plötslig negativ händelse påverkar företaget, i detta fall är det fråga om 

en fiktiv medial kris där information om Samsung läcks till media (se appendix 1).   

 

 

2. Tidigare forskning och teori 

 

I delen tidigare forskning och teori beskrivs ett urval av tidigare forskning och teorier kring CSR. 

Detta följs av ett urval av redogörelser kring de användningsområden som CSR kan tänkas ha för ett 

företag. Ett urval av tänkbara effekter som CSR kan bidra till för ett företag redogörs sedan. Därefter 

skildras ett urval av teorier om företags användning av CSR som strategi för att erhålla positiva 

effekter. Kapitlet avslutas med en selektiv redovisning av socialt normativa stereotypiska könskillnader 

mellan män och kvinnor som förklarar varför de handlar på ett visst sätt.  

 

2.1 Tidigare forskning och teorier kring CSR 

Habisch et al. (2005) definierar CSR som något som hjälper företag att bygga upp 

trovärdighet och pålitlighet vilket är nyckeln till att anställa och behålla den bästa personalen 

samt ett bra rykte som kunder och investerare kan identifiera sig med (Habisch et al,2005). 

Det finns fyra olika delar av ansvar som Carroll (1979,1991) tar upp i Habisch et al bok 

(Habisch et al, 2005). Den första delen är den ekonomiska vilken riktar sig mot aktieägare, 

anställda och kunder och ses som en nödvändighet för alla företag (Habisch et al, 2005). Den 

andra delen är den rättsliga, vilken innebär att företag ska spela inom spelets regler för att visa 

på rättsligt ansvar, något som också är en nödvändighet (Habisch et al, 2005). Den tredje 

delen av CSR kallas för det etiska ansvaret vilken innebär att företag handlar etiskt även om 

de inte är skyldiga under lag att göra det (Habisch et al,2005). Detta sågs som något som 

förväntas av företagen utöver de rättsliga och ekonomiska ansvaren (Habisch et al, 2005). Den 

sista delen kallas det filantropiska ansvaret (Habisch et al, 2005). I denna del av CSR-arbetet 

ryms bland annat donationer, sponsring, stöd till lokala skolor med mera. (Habisch et al, 

2005). Denna del är varken en nödvändighet eller en förväntning, utan ses som en önskan av 

företaget i fråga. (Habisch et al, 2005) 
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I Seungho Cho och Yong-Chan Kims (2011) artikel “Corporate social responsibility (CSR) as 

a halo effect in issue management: public response to negative news about pro-social local 

private companies” beskrivs Heath och Ryans resonemang kring CSR. De skriver att socialt 

ansvar ses som en strategi för att öka positiva bilder av företaget i det lokala samhället. 

Aktiviteter som till exempel sponsring av evenemang eller att aktivt engagera sig i skolor, 

bibliotek eller sjukhus ses därför som något som stärker företagets rykte (Cho & Kim, 2011). 

Cho & Kim (2011) refererar även till tidigare forskning av Jamali & Mirshak (2007) som 

menar att privata företag kan vinna PR-fördelar genom sina CSR-aktiviteter. Den 

undersökning som Cho & Kim (2011) själva utfört handlade om de fördelar som ett lokalt 

företag skulle få på grund av sina tidigare CSR-aktiviteter under en organisatorisk kris. De 

genomförde därför ett experiment där de undersökte om CSR-aktiviteter skulle hjälpa lokala 

företag med sina ärendehanteringar samt ansträngningar att återhämta sig från negativa lokala 

nyheter om företaget (Cho & Kim, 2011). De fann att CSR-aktiviteter samt bolagets 

nationalitet har huvudsakliga effekter på företagets anseende. De är båda positiva faktorer 

som dämpade deltagarnas och individers vilja att vidta åtgärder mot företaget vid kris (Cho & 

Kim, 2011). CSR- aktivitet hade en större positiv effekt på lugnande av allmänhetens negativa 

reaktioner när det lokala företaget identifierades som utländskt snarare än inhemskt (Cho & 

Kim, 2011).  

2.2 CSR och dess användning av företag  

Berger, Cunningham och Drumwright (2007) ville undersöka vad som driver ett företag att 

arbeta med CSR och vad det innebar för företaget att integrera CSR i sin verksamhet. Genom 

att intervjua ett antal företagsledare hade de dragit följande slutsatser: det finns olika metoder 

och motiveringar för att integrera CSR i verksamheten (Berger, Cunningham & Drumwright, 

2007). Den metod som ansågs bäst ur ett normativt perspektiv var vad de kallar för 

synkretiskt förvaltarskap, det vill säga en blandning av olika modeller. (Berger, Cunningham 

& Drumwright, 2007). Modellen hade en bred helhetssyn på företagens sociala ansvar som 

omfattade en större och mer mångfaldig blandning av aktörer (Berger, Cunningham & 

Drumwright, 2007). Modellen inkluderade både väljare med direkt påverkan på företaget men 

utökades till att också inkludera samhälleliga element som ideella organisationer. Båda ansågs 

ha legitima rättigheter och krav på företaget (Berger, Cunningham & Drumwright, 2007). 

Nyckeln för denna modell var utvecklingen av en levande och stark inre marknad för 

företaget (Berger, Cunningham & Drumwright, 2007). 
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Homburg, Bornemann, och Stierl (2013) skrev i sin artikel “Corporate Social Responsibility 

in Business-to-Business markets: How Organizational Customers Account for Supplier 

Corporate Social Responsibility Engagement” om CSR-arbetets betydelse för företags 

vidhållande av kunder. De menade att CSR-arbete idag har stor betydelse för företag, trots att 

det fanns lite forskning inom ämnet som undersöker hur det sociala arbetet påverkade 

relationer med intressenter (Homburg, Bornemann, & Stierl, 2013). Forskare hade tidigare 

förlitat sig på teorier men denna granskning visade konkreta resultat från 200 

branschleverantörer. Undersökningen visade positiva effekter av kundlojalitet hos 

leverantörer som ett resultat av den CSR-verksamhet som företaget bedrev (Homburg, 

Bornemann, & Stierl, 2013).  

 

En annan förklaring till att företag väljer att ta socialt ansvar menar L’Etang, & Pieczka 

(2006) är för att undvika att staten ”tvingar” på ansvarstagandet. Om företag inte skulle ta 

socialt ansvar skulle det kunna innebära att staten upprättar restriktioner och regler som är 

hårdare än dagens vilket kan tänkas begränsa friheten för företagen (L’Etang, & Pieczka, 

2006). Det betyder att det är en smartare lösning för företagen själva att ta socialt ansvar och 

på så vis behålla den högre graden av frihet för verksamheten (L’Etang, & Pieczka, 2006). 

 

 

2.3 Effekter av CSR 

David Vogel (2006) skrev i sin bok “The Market for Virtue: The Potential and Limits of 

Corporate Social Responsibility” att goda gärningar i form av CSR- arbete kan skapa fördelar 

för företag. Han ansåg att CSR- åtaganden exempelvis kan förbättra eller skydda företagets 

eller varumärkets rykte och attrahera, motivera och behålla företagets anställda vilket skapar 

goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt (Vogel, 2006). Företag som tar socialt ansvar 

skapar enligt Vogel (2006) potential för stor ekonomiska fördelar.   

 

Vogel (2006) menar dock att det är viktigt att uppmärksamma de brister som förekommer 

inom CSR. Han ansåg att misslyckandet kring ett kritiskt förhållningssätt av allmänna 

regleringar kring företags sociala ansvar måste uppmärksammas (Vogel, 2006).  David Vogel 

(2006) skriver, liksom L’Etang, & Pieczka, (2006), att det allt för ofta görs en distinktion 

mellan företags friviliga sociala ansvar och de krav som på företagen som rimligen bör ställas 

av staten. Precis som L’Etang, & Pieczka (2006) hittar Vogel (2006) en tänkbar förklaring i 

att om statliga regler kring företags sociala ansvar skulle utformas skulle det innebär 
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begränsad frihet för företagen. Detta menade Vogel (2006) är något som inte önskas av 

företag, så istället tar de socialt ansvar kring frågor som passar företaget i preventivt syfte för 

att skydda sin frihet (Vogel, 2006). Ytterligare kritik som riktas mot CSR som koncept är att 

företag tenderar att diskutera och framhäva vikten av socialt ansvar men sedan inte i praktiken 

ta sitt aktiva ansvar (Vogel, 2006). Vogel (2006) lyfter även fram samma kritik som L’Etang, 

& Pieczka (2006) angående risken för negativ påverkan för aktieägarna då fokus förflyttas 

från företagets ekonomiska vinning till socialt ansvar.  Vogel ansåg (2006) att denna kritik 

innehåller två feltolkningar. Det första innebar att företagsledare endast kan ha ett mål åt 

gången, vilket bör vara att maximera den ekonomiska vinsten. Den andra var att anta att det 

inte ligget i företaget, och därmed aktieägarnas, intresse att agera mer ansvarsfullt mot 

samhället (Vogel, 2006).  

 

David Vogel (2006) menade att det inom CSR- arbete kan påträffas en moralisk förflyttning 

hos företag kring frågan om motivet till att de bedriver CSR- verksamhet. Han menade att den 

äldre typen av CSR- verksamhet bedrevs för att företaget ville göra genuint goda gärningar, 

medan den nya typen av CSR- verksamhet bedrivs för att företaget ska kunna erhålla egen 

kortsiktig och långsiktig vinning (Vogel, 2006).  

 

Isabelle Ducassy (2012) skriver i sin artikel ” Does Corporate Social Responsibility Pay Off 

in Times of Crisis? An Alternate Perspective on the Relationship between Financial and 

Corporate Social Performance” om det kan tänkas löna sig om ett företag är i en krissituation 

att företaget har tagit socialt ansvar tidigare. I studien kunde Ducassy (2012) se ett positivt 

signifikant samband mellan att företag tog socialt ansvar och positiva ekonomiska resultat 

under de första sex månaderna efter krisens start. Dock visade resultatet i undersökningen att 

efter de första sex månaderna av kris kunde inget signifikant samband mellan de två 

variablerna urskiljas (Ducassy, 2012).  

2.4 CSR som strategi  

Jonsson (2002) skriver att han ser en tydlig koppling mellan CSR och Public Affairs då det 

båda innebär att skapa marknader och motarbeta eventuella juridiska motstånd. CSR-arbete 

skulle kunna användas i samma syfte som PR som Habermas ställer sig kritisk till (Jonsson, 

2002). Habermas menade att ”PR söker dölja sina affärsmässiga avsikter bakom rollen som 

intresserad av det allmännas väl” (Jonsson, 2002).  
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Karlöf (2000) är en ledande svensk författare inom området strategi och anser att det inte 

finns en konsensus kring begreppet strategi. Han förklarar strategi som något man vidtar nu 

för att säkra sin framtid, i fråga om beslut och handlingar, då strategibegreppet är besläktat 

med ord som framtid, konkurrens och hot. Jonsson (2002) menar att Heaths bok om strategic 

issues management från 1997 kan påminna oss om att även strategiarbete bör föregås av 

analysarbete. Jonsson (2002) skriver också att kommunikationsplanen kan vara ett strategiskt 

sätt att förverkliga verksamhetsplanen, men menar också att frågor kring etiska affärsmål 

väcks i och med detta. Den kritik som Habermas riktade mot PR skulle kunna appliceras på 

CSR då Habermas menar att det endast handlar om att företaget ska dra ekonomiska fördelar 

av sitt ”fina moraliska handlande för allmänhetens bästa” istället för att goda intentioner och 

vilja göra gott (Jonsson, 2002). 

 

LÉtang och Pieczka (2006) menar att begreppet ansvarstagande i en moralisk företagskontext 

kan leda till en viss förvirring då det finns en distinktion mellan när begreppet används i 

negativa sammanhang, som exempelvis föregaget X är ansvarigt för föroreningen av Mälaren, 

och när begreppet används i positiva sammanhang, exempelvis företaget X bidrog till 

utvecklingen av nya arbetstillfällen.  Vidare menar författarna att företagsansvar kan tolkas på 

två olika sätt (LÉtang & Pieczka, 2006). Det första genom att företaget vidtar åtgärder i 

samhället som inte har med företagets primära ekonomiska funktion att göra och den andra 

trycker på att de åtgärder, i samhället, som företagen tar som ett svar på att företaget är i kris 

eller som preventiva medel för en framtida kris (L’Etang, & Pieczka, 2006).  Inom PR 

presenteras dessa två ansvarsförhållningssätt direkt i områden berörande krishantering och 

samhällsprogram (L’Etang, & Pieczka, 2006). LÉtang och Pieczka (2006) diskuterar vidare 

Friedmans resonemang kring att företag bör koncentrera sig på ansvaret gentemot 

aktieägarna, alltså att gå med vinst, och inte lägga fokus på socialt ansvar. Friedman anser 

vidare att företag som tar socialt ansvar motarbetar frihet och demokratiska värderingar, då 

företagen inte är politiskt valda av folket men ändå antar politiska uppgifter (LÉtang & 

Pieczka, 2006).  

 

2.5 Kön och stereotyper 

Forskningen som beskrivs tyder på att det kan tänkas finnas skillnader i hur män och kvinnor 

agerar i situationer och det är därför en viktig aspekt att studera när frågor om 

konsumentbeteende och företagsförtroende undersöks. Det skulle därför kunna förväntas att 

det kommer finnas skillnader i resultatet av studien hos kvinnor respektive män då män 
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eventuellt kan vara mer intresserade av denna typ av företag som studien avser 

(teknikföretag). Därför skulle könstillhörigheten kunna påverka företagsintresset och därmed 

påverka förtroendet. 

 

Mary Holmes (2008) skriver i sin bok ”Gender and everyday life” att könsskillnader är något 

vi lär oss agera utifrån. Holmes (2008) diskuterar vidare kring att barn redan vid tidig ålder 

blir lärda att agera korrekt utifrån sitt köns attribut. Barn blir redan vid födseln kategoriserade 

till den ”rosa-världen” för flickor och den ”blå-världen” för pojkar anser Holmes (2008). I den 

”rosa-världen” tilldelas barnen attribut som ansågs vara feminina, ett exempel på ett av dessa 

attribut är att flickor bör vara emotionella (Holmes, 2008). Medan i den ”blå.världen” skulle 

individen tilldelas attribut som att exempelvis vara självständig, vilket ansågs vara ett 

maskulint kännetecken (Holmes, 2008). 

  

Oakly (1972) skriver att människor lär sig hur de bör bete sig normativt könsmässigt korrekt 

utifrån från samhället. Oakly (1972) menar att samhället sätter upp normativa regler för hur 

kvinnligt och manligt bör vara och att kvinnor och män sedan agerar utifrån dessa normer.   

 

Maare Tamm (2007) skriver i sin bok ”Psykologi- om varför vi tänker, känner och handlar 

som vi gör” att det antagligen finns både biologiska och kulturella skillnader mellan män och 

kvinnor. Tamm (2007) menar att flickor och pojkar i vår kultur tränas i ett visst tänkande som 

passar till dessas könsidentitet. Det beskrivs i boken att barnet redan vid fyra till fem års ålder 

upptäcker ett psykologiskt kön, att vara feminin eller maskulin (Tamm, 1972). 

 

O’Grady (2005) skriver om den träning som kvinnor utsätt för av samhället, den träning som 

gör att kvinnor måste anse sig själva vara det omhändertagande könet (Seigfried, 1989). 

Flickor tränas socialt från en tidig ålder att ta hand om pojkar, vilket medför förvirringen till 

att män anser sig vara oberoende, då de under sin uppväxt har blivit omhändertagna och inte 

behövt ta emotionellt ansvar för sig själva (O’Grady, 2005). O’Grady (2005) menar vidare att 

den omhändertagande rollen kan också medöra att kvinnor kan tänkas känna större etiskt 

ansvar generellt. 
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3. Metod 

 

I metoddelen kommer metod samt fördelar och nackdelar med den valda metoden redovisas. Detta 

följs i procedurdelen av en beskrivning av det använda materialet vid utförandet av undersökningen 

och det tillvägagångssättet som undersökningsledarna använt. Valet av undersökningsdeltagare samt 

en beskrivning av hur analysen av de insamlade data gick till kan läsas i denna del av rapporten. 

Metoddelen avslutas med en diskussion av relevant kritik kring den valda metoden som används i 

undersökningen.  

 

3.1 Metodansats  

Trost (1994) skriver i sin bok ”Enkätboken” att en enkel sammanfattning av kvantitativa 

metoder är att de innehåller siffror. Trost (1994) menar att kvantitet anses som finare och 

bättre eftersom att siffror används i dessa sammanhang och inte abstrakta tolkningar, men han 

påtalar också att en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder ofta med fördel 

används. Inom kvantitativa metoder ska man tänka i termer av variabler, samt att det är 

mycket möjligt att det finns en större eller mindre grad av förändring hos dessa variabler 

(Trost, 1994). Trost (1994) ansåg att kvantitativa metoder ska användas när det ska studeras 

ett visst antal procent av befolkningen som tycker något eller när en frekvenstabell ska göras. 

Således menar Trost (1994) att om frågeställningen rymmer hur ofta, hur många eller hur 

vanligt så är en kvantitativ studie att föredra framför en kvalitativ studie. En kvantitativ metod 

används framför allt för att kunna ge mer generell kunskap och för att dra generella slutsatser 

över större populationer än vad kvalitativa metoder ger (Trost, 1994). 

3.2 Material 

En kvasi-experimentell undersökningsmetod genomfördes, vilket är ett ovanligt tillväga 

gångsätt och är en design som ämnas prövas. I och med att en ovanlig design prövas blir det 

intressant att se om designen lämpar sig för uppgiften. Metoden innebär att en experimentell 

studie i fältmiljö med en experimentgrupp och en kontrollgrupp fanns men inte möjligheten 

till hård kontroll av undersökningsdeltagarna som ett laboratorieexperiment erhåller (Cook & 

Campbell, 1979). Två enkäter av experimentell kvasidesign användes i undersökningen 

(appendix 1). Båda enkäterna innehöll tolv identiska frågor. Frågorna berörde 

undersökningsdeltagarnas förtroende för Samsung innan och efter en medial kris. Ett exempel 

på en fråga från enkäterna var: I vilken utsträckning skulle du kunna tänka dig att handla 

Samsungs produkter? Graderingsskalan för samtliga frågor var ett till och med fem, där ett var 
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lägst och fem var högst (appendix 1). Enkäten inleddes med information om studien samt 

syftet med studien. Därefter följde en presentation av företaget Samsung och i hälften av 

enkäterna fanns Samsungs CSR-beskrivning. Efter beskrivningen följde fyra frågor som mätte 

respondenternas förtroende, tillit, köpvilja och rekommendationsvilja av Samsung som 

respondenten skulle gradera. På sida två presenterades inledningsvis en fiktiv kris där 

undersökningsdeltagarna fick läsa det fiktiva exemplet att media rapporterat om att Samsung 

bidragit med kapital till vapenindustrin. Därefter följer samma fyra frågor som på sida ett, för 

att kunna urskilja skillnader i förtroende hos undersökningsdeltagarna. Efter dessa fyra frågor 

följer ytterligare åtta frågor som mätte krisens påverkan samt CSR-beskrivningens betydelse. 

Undersökningsdeltagarna fyllde i enkäterna med en penna vid samma tillfälle de erhöll 

enkäten. För att analysera den insamlade data användes statistik programmet SPSS, där 

deskriptiv statistik framtogs och ett ANOVA-test samt ett korrelationstest genomfördes (se 

3.5 analys av data). 

 

3.3 Procedur 

Undersökningsledarna kontaktade Malin Rönnmark (20140224) som är marknadsansvarig på 

Samsung via mail och frågade om de var intresserade av att få en undersökning genomförd. 

Rönnmark (20140224) svarade att en extern undersökning kring huruvida Samsungs CSR-

arbete skulle kunna dämpa negativa effekter vid en medial kris var något som Samsung ville 

ha undersökt. Utifrån detta skapades idén för studien och efter ett flertal bearbetningar av 

enkäten samt en pilotundersökning fastställdes den använda metodens material, det vill säga 

enkäten. Efter detta utfördes en surveyundersökning där försöksledarna gick fram till 

”slumpmässigt utvalda” (de som befann sig på platsen) personer på Stockholm centralstation 

under loppet av sex timmar. Undersökningsledarna frågade om individerna ville delta i en 

förtroende undersökning för företaget Samsung, där de skulle besvara en enkät. 

Undersökningsdeltagarna fick bedöma enkätfrågorna på en skala mellan ett och fem 

(Oppenheim, 2006). Detta skedde på Centralstationen i Stockholm den tredje april 2014 

mellan 11.00 till 17.00. Anledningen till den valda platsen och tiden var fördelarna med att få 

ett så brett urval som möjligt och ha möjlighet att nå människor som inte var stressade, som 

var i spridda åldrar och som helst inte alla var från Stockholm. Ett bekvämlighetsurval 

genomfördes eftersom undersökningsdeltagarna endast valdes ut på en plats vid ett tillfälle, 

vilket kan anses ha bidragit till negativa effekter för undersökningen. En tänkbar brist i 

urvalsprocessen skulle kunna vara det faktum att undersökningsledarna aktivt valt att ta 

kontakt med utvalda individer vilket innebär att en selektiv process har förekommit.  Efter att 
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undersökningsdeltagaren svarat på enkäten tog undersökningsledarna tillbaka den ifyllda 

enkäten och förvarade den utom räckhåll för obehöriga. Därefter kodades enkätsvaren i det 

statistiska programmet SPSS för vidare analys.  

 

3.4 Undersökningsdeltagarna  

Undersökningsdeltagarna valdes slumpmässigt ut under sex timmar vid Stockholms 

Centralstation. Det deltog 127 individer i undersökningen varav 63 kvinnor och 64 män. Den 

äldsta deltagaren var 74 år och den yngsta 15 år. Den äldsta kvinna var 74 år och den yngsta 

var 15 år. Den äldsta mannen var 68 år och den yngsta var 16. Medelåldern för alla 

undersökningsdeltagare var 33 år (32,73) med en standardavvikelse på 15,22. Bortfallet 

beräknas till tre enkäter då två inte hade svarat på frågorna på baksidan av enkäten och en 

uppenbarligen inte förstått uppgiften utan ringat in frågan istället för graderingsskalan. Det 

innebär att antalet fullständiga enkäter som bearbetades beräknades till 124 stycken. 

Deltagarna delades till att börja med upp i två olika grupper olika grupper: med och utan 

CSR-beskrivning i enkäten. Därefter delades respondenterna upp i fyra olika grupper: Kvinna 

med CSR (svarade på enkäter med CSR-beskrivning), kvinna utan CSR (svarade på enkäter 

utan CSR-beskrivning), man med CSR (svarade på enkäter med CSR-beskrivning), man utan 

CSR (svarade på enkäter utan CSR-beskrivning). I gruppen Kvinna med CSR deltog 31 

stycken deltagare, i gruppen Kvinna utan CSR deltog 31 stycken deltagare, i gruppen män 

med CSR deltog 28 stycken deltagare samt gruppen män utan CSR deltog 31 stycken 

deltagare.   

 

3.5 Analys av data 

Analysen visar olika mått på inställningar och attityder hos respondenten till företaget 

Samsung. Detta jämförs mellan kön och ålder. Mellan dessa grupper har hälften fått CSR-

information och hälften inte samt en situation före och efter krisinformation har respondenten 

behövt ta ställning till.  Dessa jämförelser mellan olika grupper görs genom ett antal olika 

analyser av medelvärdena, bland annat av en så kallad ANOVA-analys. På så sätt går det att 

se om det finns skillnader mellan grupperna och dess attityd.  

 

För att analysera den insamlade data användes statistikprogrammet SPSS. En ANOVA analys, 

vilket är en varians analys, genomfördes på den insamlade data. Det betyder att en 

signifikansprövning genomförs på materialet där det analyserades om det finns signifikanta 

skillnader mellan de olika gruppernas medelvärden som erhölls i undersökning (Borg & 
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Westerlund, 2012). Med en signifikansprövning menas att undersökningens resultat går att 

statistiskt säkerställas med 95 procents säkerhet, alltså att det inte är slumpen som har avgjort 

undersökningens resultat (Borg & Westerlund, 2012). Desto större variationen mellan de olika 

grupperna och desto mindre variationen inom de olika grupperna är, desto större blir F-värdet 

(F) (Borg & Westerlund, 2012).  Efter det så räknar SPSS ut och jämför F-värdet med ett 

annat kritiskt värde och det värdet avgör hur många personer som ingick i analysen (Borg & 

Westerlund, 2012).  Det finns en signifikant skillnad mellan minst två av grupperna som 

ingått i undersökningen om F-värdet är större än det kritiska värdet (Borg & Westerlund, 

2012). P-värdet (p) är det som visar signifikansnivån i ANOVA-analys, det vill säga hur stor 

risk det är att slumpen har påverkat det erhållna resultatet av den genomförda undersökningen 

(Borg & Westerlund, 2012).   

 

3.6 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet innebär att undersökningen är pålitlig, det vill säga att den går att upprepa och 

tillgodose samma resultat (Eliasson, 2013). Eliasson (2013) menar att det är viktigt att det går 

att upprepa undersökningen ur en vetenskaplig synpunkt eftersom att om den erhållna datan 

inte går att kontrollera kan undersökningens trovärdighet ifrågasättas. Eliasson (2013) nämner 

fyra punkter för att försöka säkerställa reliabiliteten vid en undersökning, vilka följdes. För att 

försöka säkerställa en hög grad av reliabilitet i den genomförda undersökningen har flera 

frågor som formulerats på olika sätt men som mäter samma variabel ställts, exempelvis fråga 

ett och fråga nummer två (se appendix 1). Dessutom har undersökningen präglats av ett 

genomtänkt frågeschema som testats vid en pilotundersökning. För att minimera missförstånd 

mellan undersökningsledarna för att försöka säkra reliabiliteten genomfördes insamling av 

data tillsammans. För att försöka säkerställa att inga eventuella mänskliga misstag inträffat 

vid inmatning av data har denne dubbelkollats av båda försöksledarna.  Validitet innebär att 

undersökningen mäter det den avser att mäta (Eliasson, 2013). Eliasson (2013) menar att det 

är mycket viktigt att säkerställa att undersökningen är valid eftersom det visar om den 

genomförda undersökningen är vetenskapligt giltig och därmed har en hög sanningshalt. Två 

tips som Eliasson (2013) redogör för att öka validiteten vid en kvantitativ undersökning är att 

de definitioner av de begrepp som du ämnar mäta stämmer överens med begreppen i 

undersökningens teoridel, det vill säga en noggrann operationalisering. För att försöka erhålla 

hög validitet i den genomförda undersökningen har försöksledarna varit noggranna med att 

definitionerna varit tydliga så att de har kunnat mätas. Vidare anser Eliasson (2013) att det bör 

konstrueras olika indikatorer för begrepp som används i undersökningen så dessa kan 
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användas som mått på validiteten. I den genomförda undersökningen har, som nämnt ovan, 

olika frågor som mäter samma saker ställts i enkäten för att kunna jämföra svaren och därmed 

säkra giltigheten i svaren.  

 

3.7 Metodkritik 

Det finns dock vissa nackdelar med studiens metodval. Data som studerats bidrar inte med 

några djupare förklaringar kring vad som kan tänkas ha påverkat individen att svara så som 

hen har gjort. Data som är resultatet av undersökningen skrapar endast på ytan till orsakerna 

till de uppfattningar som undersökningsdeltagarna hade kring CSR och företagsförtroende vid 

en medial kris.  

 

Nackdelarna med en kvasidesign är att undersökningsdeltagarna kan bli påverkade då miljön 

inte är lika kontrollerat som vid ett laboratorieexperiment men i en naturlig miljö kan 

undersökningsdeltagarna känna sig trygga och avslappnade och inte påverkas av den 

artificiella miljö som ett laboratorium kan bidra med.  

 

Eliasson (2013) anser att det finns både yttre och inre kritik som kan riktas mot kvantitativa 

metoder. Dels kan det finnas brister i utförandet, finnas missvisande slutsatser samt dragna 

slutsatser på bristfälligt underlag (Eliasson, 2013). Vid kvantitativa metoder anses det vara en 

brist om deltagarantalet är för lågt menar Eliasson (2013) därför skulle det kunna ses som en 

brist i den genomförda undersökningen att deltagarantalet endast räknades till 124 stycken 

och antalet skulle med fördel kunnat vara högre. Eliasson (2013) trycker även på vikten av att 

delge olika typer av tidigare forskning som i detta fall skulle vara kritisk till de positiva 

effekterna av CSR, vilket inte redovisas i tidigare forskning - och teoridelen i rapporten.  

 

Det faktum att den beskrivna krisen i enkäten (se appendix 1) var fiktiv kan tänkas bidra till 

att respondenterna hade problem med att svara helt sanningsenligt i enkäten då de skulle 

kunna haft svårigheter med att sätta sig in i en fiktiv situation.  

 

4. Resultat  

 

I resultatdelen kan de relevanta resultat som framkommit i undersökningen läsas. Först framställs 

relevant deskriptiv data så som antal deltagare, medelvärden och standardavvikelser för de olika 

grupperna. Därefter beskrivs de erhållna resultaten kring eventuella skillnader mellan gruppernas 
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medelvärden beroende på individerna hade fått svara på en enkät med CSR-beskrivning eller inte. 

Eventuella skillnader mellan könen presenteras efter det. Resultatdelen redovisar avslutningsvis 

eventuella åldersskillnader mellan de olika grupperna.  

 

4.1 Deskriptiv statistik 

Den föreliggande studiens antal deltagare var som nämnts tidigare 124 stycken, i gruppen 

Kvinnor med CSR ingick 31 kvinnor, i gruppen kvinnor utan CSR ingick 31 kvinnor, i 

gruppen män med CSR ingick 28 stycken män och i gruppen män utan CSR ingick 34 stycken 

män. Samtliga deltagares medelvärde (M) från samtliga frågor visas i tabell 1. I tabell 1 går 

det att avläsa tänkbara tendenser att grupperna med män (MMCSR, MUCSR) har ställt sig 

mer positiva till Samsung både innan och efter krisen. Resultatet visar även att kvinnorna 

tenderar att vara mer kritiska till Samsung både innan och efter krisen då de värderar Samsung 

lägre än vad männen gjorde (se tabell 1). För ytterligare jämförelser före och efter krisen se 

kommande tabeller.  

 

Tabell 1. Medelvärden (M) för samtliga frågor som var på enkäten (fråga 1 till 12, se appendix 1), 
uppdelat i fyra kategorier: Kvinnor med CSR (KMCSR) , kvinnor utan CSR (KUCSR), män med CSR 
(MMCSR) och män utan CSR (MUCSR). Antal deltagare (n) i respektive grupp.  

                    KMCSR          KUCSR                  MMCSR                MUCSR              

 
1. Förtroende  (FK)                 3,10                                                        

 
                  3,32             3,61 3,35      

2. Litar på  (FK)                       3,13
 

                  3,45             3,50 3,26     

3. Rekommendera   (FK )       2,74
 

                  2,97             3,39                 3,44    

4. Handla   (FK)                      2,87
 

                  3,32             3,68 3,38      

5. Förtroende  (EK)                1,71                   2,16             2,61  2,47     

 6. Litar på  (EK)                      1,71                      2,03                       2,43                      2,35    

 7. Rekommendera (EK)         1,90                      1,71                       2,68                       2,56     

 8. Handla (EK)                        1,87                      2,06                      2,86                       2,50    

 9. Krispåverkan  (EK)             3,81                      3,48                       3,04                      3,09     

 10. Uppfattningsförändring   
(EK)                                          2,65                    2,19                        2,68                      2,50  

11. Tar aktivt avstånd (EK)      3,10                     3,61                       2,64                       2,79    

 12. Förtroendeförändring   
(EK)                                          3,10                    3,26                        2,68                      2,59 

 
  Antal deltagare (n) 31 31       28        31 

KMCSR= Kvinnor med CSR. KUCSR= kvinnor utan CSR. MMCSR= Män med CSR. MUCSR= Män 
utan CSR. FK = Före medial kris, EK= Efter medial kris.  
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4.2 CSR och förtroende för Samsung före och efter krisen 

De utformade frågorna ett till tolv (appendix 1) som mätte förtroendet för Samsung innan och 

efter den konstruerade krisen beroende på om respondenten besvarade en enkät med eller utan 

CSR-beskrivning. Resultatet visade att inga signifikanta skillnader mellan grupperna (med 

CSR och utan CSR) på alfanivå 0,05 erhölls (se Tabell 2). Det vill säga att analysen inte ger 

stöd för hypotesen att CSR-arbete skulle ha en dämpande inverkan vid en medial kris, och 

inte heller att CSR i sig skulle öka förtroendet hos respondenten för företaget oavsett kris eller 

ej (se fråga 1-4, tabell 1). Resultatet visade således att CSR i detta fall inte hade någon 

påverkan på hur respondenten uppfattade sitt förtroende för Samsung efter krisen. Vidare 

analys av detta kan läsas i analysavsnittet.  

 
 
Tabell 2. Envägs ANOVA med medelvärde (M) för grupperna med och utan CSR samt differensen 
(Diff.) mellan dessa grupper. F-värde (F), Frihetsgrader (1,122) och Signifikansnivå (p) för frågorna 1-
12 ( appendix 1)  på alfanivå 0,05. Antal deltagare (n) i respektive grupp. 

               Med CSR (M)    Utan CSR (M)             Diff.                   F1,122       p 

 
1. Förtroende  (FK)                 3,34                                                        

 
                  3,34             0 0,00     0,98 

2. Litar på  (FK)                       3,31
 

                  3,35            -0,04 0,10     0,75 

3. Rekommendera   (FK )       3,05
 

                  3,22            -0,17           0,54     0,47 

4. Handla   (FK)                      3,25
 

                  3,35            -0,1 0,24     0,63 

5. Förtroende  (EK)                 2,14                   2,32            -0,18 0,91    0,34 

 6. Litar på  (EK)                       2,05                     2,20                      -0,15                0,61     0,44 

 7. Rekommendera (EK)          2,27                     2,15                       0,12                 0,27    0,61 

 8. Handla (EK)                        2,34                     2,29                       0,05                 0,12    0,89 

 9. Krispåverkan  (EK)             3,44                     3,28                       0,16                  0,42    0,52 

 10. Uppfattningsförändring   
(EK)                                          2,66                    2,35                        0,31                 1,83    0,18 

11. Tar aktivt avstånd (EK)      2,88                     3,18                       -0,3                   1,52    0,22 

 12. Förtroendeförändring   
(EK)                                          2,90                    2,91                       -0,01                  0,02    0,97 

 

Antal deltagare (n) 59 62 

FK = Före medial kris, EK= Efter medial kris.  
 
¨ 

Tabell 3 redovisar skillnaderna i medelvärdena före och efter krisen inom gruppen med CSR 

samt skillnaderna inom gruppen utan CSR före och efter krisen. Ingen jämförelse mellan 

grupperna med och utan CSR har genomförts i denna del av undersökningen, utan endast en 

jämförelse inom grupperna med och utan CSR har skett. Resultatet visar att gruppen med 

CSR tenderar att sänka sin värdering med cirka en grad efter krisen (se tabell 3). Likartade 
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tendenser skedde inom gruppen utan CSR, det vill säga att respondenterna tenderade att sänka 

sin värdering med cirka en grad efter krisen. Detta skulle kunna innebära att det inte är CSR 

som har påverkat grupperna, utan att krisen har varit det som påverkat respondenterna oavsett 

vilken grupp de tillhört (med eller utan CSR).  

 

 

Tabell 3. Medelvärden inom grupperna med CSR och utan CSR samt differensen inom dessa grupper. 
Det vill säga skillnaden i värderingen före och efter krisen inom gruppen.  

                               Med CSR(FK)     Med CSR(EK)      Diff.       Utan CSR(FK)     Utan CSR(EK)        Diff.  

 

Förtroende            3,34                      2,14                    1,2              3,34                    2.32                    1.02 

Litar på                         3,31                      2,05                    1,26            3,35                    2,20                    1,15 

Rekommendera            3,05                      2,27                    0,78            3,22                    2,15                    1,07 

Handla                          3,25                      2,34                     0,91           3,35                    2,29                    1,06 

Krispåverkan                                              3,44                                                                 3,28 

Uppfattning                                                 2,66                                                                 2,35 

Avstånd                                                      2,88                                                                  3,18 

Förtroendeförändring                                 2,90                                                                  2,91 

 

FK = Före medial kris, EK= Efter medial kris.  
 

 

 

4.3 Skillnader mellan könen 

Vid en jämförelse mellan kvinnor och män förekommer vissa skillnader. Sannolikheten för att 

respondenterna skulle rekommendera Samsung till en vän innan krisen mättes i fråga nummer 

tre (appendix 1). Det erhölls en signifikant skillnad (F1,122=6,667; p=0,011) (se tabell 4) 

mellan grupperna kvinnor (M=2,85) och män (M=3,42). Sannolikheten för att respondenterna 

skulle rekommendera Samsung till en vän efter krisen mättes i fråga nummer sju (appendix 

1). Det erhölls en signifikant skillnad (F1,122=14,105; p=0,000) (se tabell 4) mellan grupperna 

kvinnor (M=1,81) och män (M=2,61). Resultatet visar att män var mer benägna att 

rekommendera Samsung till en vän än vad kvinnorna var innan och efter den fiktiva krisen. 

Resultatet skulle kunna innebära att kvinnor inte litar på Samsung tillräckligt mycket för att 

rekommendera företaget till en vän, eller indikerar att kvinnor inte är intresserad av Samsung 

produkter och därför inte rekommenderar företaget till en vän.  

 

I fråga nummer fyra mättes det i vilken utsträckning respondenten skulle kunna tänka sig att 

konsumera Samsungs produkter innan krisen (appendix 1) och erhölls en signifikant skillnad 



20 

 

(F1,122=4,467; p=0,037) (se tabell 4) mellan de olika könen (män och kvinnor). Medelvärdet 

för gruppen kvinnor var 3,10 medan medelvärdet för gruppen män var 3,31. I fråga nummer 

åtta värderades det i vilken utsträckning respondenten skulle kunna tänka sig att konsumera 

Samsungs produkter efter krisen (appendix 1) och det erhölls en signifikant skillnad 

(F1,122=11,982; p=0,001) (se tabell 4) mellan de olika könen (män och kvinnor). Medelvärdet 

för gruppen kvinnor var 1,97 medan medelvärdet för gruppen män var 2,66. Detta skulle 

kunna indikera att män är mer benägna att konsumera Samsungs produkter innan och efter 

krisen än vad kvinnorna var. Resultatet skulle kunna förklaras med att män var mer 

intresserade av att konsumera Samsungs produkter än vad kvinnor var. 

 

Förtroendet för Samsung efter krisen graderades av respondenterna i fråga nummer fem 

(appendix 1). Kvinnornas medelvärde i frågan var 1,94 och männens var 2,53. En signifikant 

skillnad mellan de två grupperna, kvinnor och män, erhölls (F1,122=9,964; p=0,002) (se tabell 

4). Resultatet skulle kunna visa att män har ett högre förtroende för Samsung efter krisen, men 

också att kvinnor var mer kriskänsliga än vad männen var.  

 

I fråga nummer sex mättes det i vilken grad respondenten litar på Samsung efter krisen 

(appendix 1) och det erhölls en signifikant skillnad (F1,122=7,476; p=0,007) (se tabell 4) 

mellan de olika könen (kvinnor och män). Medelvärdet för gruppen kvinnor var 1,87 medan 

medelvärdet för gruppen män var 2,39. Der erhålla resultatet kan tolkas på så vis att män litar 

mer på Samsung efter krisen än vad kvinnorna gjorde, men också att kvinnor är mer 

kriskänsliga samt att män kanske inte i lika stor utsträckning ansåg att krisen var avgörande 

för om de litade på företaget eller inte. 

 

Krisens påverkan av respondentens förtroende för Samsung bedömdes av respondenten i fråga 

nummer nio. En signifikant skillnad mellan grupperna kvinnor och män visades (F1,122=5,498; 

p=0,021) (se tabell 4). Medelvärdet för gruppen kvinnor var 3,65 och medelvärdet för 

gruppen män var 3,06. Resultat visar att kvinnors förtroende för Samsung har förändrats efter 

krisen i högre utsträckning än vad männens förtroende har förändrats. Detta skulle kunna 

innebära att kvinnornas förtroende har sänkts mer än vad männens har gjord, det vill säga att 

kvinnorna påverkades mer av krisen än vad männen gjorde.  

 

En signifikant skillnad mellan grupperna kvinnor (M=3,35) och män (M=2,73) erhölls i fråga 

nummer elva där det mättes om respondenterna tog aktivt avstånd från Samsung under krisen 
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(appendix 1) (F1,122=6,848; p=0,010) (se tabell 4). Eftersom att undersökningen visade att 

förtroendet för Samsung förändrades mest hos gruppen kvinnor detta skulle kunna stödja 

varför de var mer benägna att aktivt ta avstånd från Samsung under krisen än vad männen var.  

 

Fråga nummer tolv (appendix 1) undersökte till vilken grad respondentens förtroende för 

Samsung förändrats när medierna slutat att rapportera om krisen. En signifikant skillnad 

mellan kvinnor (M=3,18) och män (M=2,63) kunde utmätas (F1,122=5,377; p=0,022) (se tabell 

4). Resultatet visar att gruppen kvinnors förtroende förändrats mer än vad gruppen mäns hade 

även efter att media slutat rapportera om krisen. Resultatet stöds av tidigare redovisade 

resultat att kvinnorna påverkades mer av krisen än vad männen gjorde.  

 

I övriga frågor som mätte förtroendet för Samsung före och efter krisen (appendix 1) erhölls 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna kvinnor och män på alfanivå 0,05 (se tabell 4).    

 
 
 
Tabell 4. Envägs ANOVA med medelvärde (M) för grupperna kvinnor och män samt differensen (Diff.) 
mellan dessa grupper. F-värde (F), Frihetsgrader (1,122) och Signifikansnivå (p) för frågorna 1-12  
(appendix 1) på alfanivå 0,05. Antal deltagare (n) i respektive grupp.  

                 Kvinnor (M)          Män (M)                  Diff.               F1,122       p 

 
1. Förtroende  (FK)                3,21                                                        

 
                  3,47            -0,26 2,578     0,111 

2. Litar på  (FK)                      3,29
 

                  3,37            -0,08 0,276     0,601 

3. Rekommendera   (FK )       2,85
 

                  3,42            -0,57         6,667     0,011 

4. Handla   (FK)                      3,10
 

                  3,52            -0,42 4,467      0,037 

5. Förtroende  (EK)                1,94                   2,53            -0,59 9,964      0,002 

 6. Litar på  (EK)                      1,87                      2,39                      -0,52             7,476      0,007 

 7. Rekommendera (EK)         1,81                      2,61                       -0,8              14,105    0,000 

 8. Handla (EK)                       1,97                      2,66                       -0,69             11,982    0,001 

 9. Krispåverkan  (EK)             3,65                     3,06                         0,59              5,498     0,021 

 10. Uppfattningsförändring   
(EK)                                         2,43                     2,58                         -0,15             0,501     0,480 

11. Tar aktivt avstånd (EK)     3,35                      2,73                         0,62              6,848     0,010 

 12. Förtroendeförändring   
(EK)                                         3,18                     2,63                         0,55               5,377    0,022 

 

Antal deltagare (n) 62 59 

FK = Före medial kris, EK= Efter medial kris.  
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Tabell 5 visar medelvärdena inom de två kategorierna kvinnor och män före och efter krisen 

samt differensen som erhållits i de frågor som mäts både före och efter krisen. Ingen 

jämförelse mellan grupperna kvinnor och män redovisas, utan endast jämförelser inom 

grupperna har genomförts. Fråga 1-5 ställs både innan och efter krisen för att kunna mäta om 

det skett en värderingsförändring hos respondenten (se appendix 1). Det erhållna resultatet 

visar i gruppen kvinnor skedde en större värderingsförändring i och med krisen än hos 

gruppen män (se tabell 5). I båda grupperna (kvinnor och män) kunde tendensen att 

respondenterna sänkte sin värdering med cirka en grad efter krisen urskiljas.  

 

Tabell 5. Medelvärden för grupperna kvinnor före krisen, kvinnor efter krisen, män före krisen samt 
män efter krisen inom de två olika grupperna, samt differensen inom gruppen.  

                                        Kvinnor(FK)      Kvinnor(EK)       Diff.            Män(FK)      Män(EK)        Diff.  

 

Förtroende                       3,21           1,94                    1,27                   3,47              2,53            0,94 

Litar på                                    3,29           1,87                    1,42                   3,37              2,39            0,14 

Rekommendera                       2,85           1,81                   1,04                   3,42              2,61            0,81 

Handla                                     3,10           1,97                   1,13                   3,52              2,66            0,86 

Krispåverkan                                              3,65                                                                 3,06 

Uppfattning EK                                           2,43                                                                 2,58 

Avstånd                                                      3,35                                                                 2,73 

Förtroendeförändring                                 3,18                                                                 2,63 

 

FK = Före medial kris, EK= Efter medial kris.  

 

 

4.4 Korrelation mellan ålder på respondenterna och förtroende  

Studiens resultat visade att det fanns en svag men befintlig korrelation mellan ålder på 

respondenterna och förtroendet för Samsung både före och efter krisen (se tabell 6). Alla 

frågorna (appendix 1), förutom frågorna nio, elva och tolv, indikerade att desto yngre 

respondenten var desto högre förtroende tenderade hen att ha för Samsung både före och efter 

krisen (se tabell 6). Fråga nummer elva (se appendix 1) som studerade hur benägen 

respondenten var att aktivt ta avstånd från Samsung under krisen visade dock benägenheten 

att äldre respondenter var mer villiga att aktivt ta avstånd från Samsung under krisen än vad 

de yngre respondenterna var (se tabell 6).   
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Tabell 6. Antal (N) deltagare samt korrelationer mellan frågorna 1 till 12 (se appendix 1) och åldern på 
respondenterna.  

                 Antal (N)           Persons Correlation (ålder) 

 
1. Förtroende (FK)

 
       124            -0,056 

2.Litar på (FK)
 

    124            -0,067 

3.Rekommendera (FK)
 

      124            -0,027 

4.Handla (FK)
 

    124                 -0,070 

5.Förtroende (EK)      124            -0,143 

         6.Litar på (EK)                                         124                            - 0,179 

        7.Rekommendera (EK)                             124                            -0,169 

        8.Handla (EK)                                           124                           - 0,162 

        9. Krispåverkan (EK)                                124                              0,004 

        10. Uppfattningsförändring (EK)               124                           - 0,179 

        11. Tar aktivt avstånd (EK)                       124                             0,212 

        12. Förtroendeförändring (EK)                  124                             0,083 

 

FK = Före medial kris, EK= Efter medial kris 

 

 

5. Analys och tolkning  

 

I analysdelen presenterar författarnas egna analyser av undersökningen. Analyserna kommer att 

kopplas till de resultat som erhållits av undersökningen samt till den tidigare forskningen som 

presenterats i teori och tidigare forskning.  

 

5.1 Fråga 1: Hur påverkas förtroendet för Samsung Electronics hos konsumenter om 

företaget arbetar med Corporate Social Responsibility?  

Förtroendet påverkas inte nämnvärt om företaget arbetar med CSR eller inte enligt den 

genomförda undersökningen (se tabell 2). Inga signifikanta skillnader mellan grupperna (med 

och utan CSR) gick att fastställa. Det erhållna resultatet går inte i linje med vad den större 

delen av vad den tidigare forskningen visar på. Exempelvis menade Homburg, Bornemann 

och Stierl (2013) att CSR-arbete idag har stor betydelse för företag. Forskare hade tidigare 

förlitat sig på teorier men dessas granskning visade på konkreta positiva resultat från 200 

branschleverantörer. Undersökningen visade positiva effekter av kundlojalitet hos 

leverantörer som ett resultat av den CSR-verksamhet som företaget bedrev (Homburg, 

Bornemann, & Stierl, 2013).  Dock skriver Jonsson (2002) att ”PR söker dölja sina 

affärsmässiga avsikter bakom rollen som intresserad av det allmännas väl”. Han menar med 
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detta att CSR kan vara ett PR-trick för att försöka berättiga tveksamma normativa 

företagsbeslut, som till exempel att stödja vapenindustrin, och inte ha ekonomisk vinning som 

motiv för sitt CSR-arbete. Det vill säga att företagsförtroende, som undersökts i den 

genomförda undersökningen, kan leda till ekonomisk vinning. Detta resonemang skulle kunna 

förklara de resultat som erhållits i den genomförda undersökningen. Dock kan det finnas 

andra tänkbara förklaringar till att företag väljer att ägna sig åt CSR-verksamhet. Precis som 

Habisch et al (2005) skriver så är kan det tänkas vara viktigt att företag handlar etiskt även om 

de inte är skyldiga enligt lag att göra det (Habisch et al,2005). Även om den genomförda 

undersökningen visade att CSR-arbetet inte visade sig ha någon positiv påverkan på 

företagsförtroendet kan det anses vara viktigt att företag bedriver CSR-verksamhet ändå, 

eftersom det kan vara avgörande i andra forum som undersökningen inte berört. Ur ett 

samhällsperspektiv kan det anses vara positivt att företag bedriver CSR-verksamhet trots att 

det i denna undersökning visade sig inte ha någon påverkan på konsumentens förtroende för 

Samsung då samhället kan dra fördelar av CSR-aktiviteter istället för att företagen själva ökar 

på sina vinster.   

Den genomförda undersökningens erhållna resultat visade på en korrelations-tendens att 

yngre individer var mer benägna att ranka förtroendet för Samsung högre både före och efter 

krisen än vad äldre individer var (se tabell 6). Detta skulle kunna tänkas bero på att 

nyhetsflödet har förändrats i och med internet och sociala medier. Den yngre generationen 

kanske är mer van vid negativ publicitet för företag och därmed eventuellt inte påverkas av 

den på samma sätt som den äldre generationen. Detta skulle också kunna medföra att den 

yngre generationen möjligen är mer realistisk till de transnationella företagen och deras 

tveksamt normativa verksamheter än den äldre generationen, eller att de yngre är mer tekniskt 

orienterade . Detta resonemang kan stödjas av det resultat som den genomförda studien visar 

på att ju äldre respondenten var ju större aktivt avstånd från Samsung under krisen var de 

benägna att ta. Det vill säga att de äldre skulle kunna se Samsung handling som ett större 

moraliskt svek än vad de unga gjorde.  
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5.2 Fråga 2: Har Corporate Social Responsibility-arbete en dämpande faktor för Samsung 

Electronics om de befinner sig i en medial företagskriskris, i så fall på vilket sätt? 

Precis som ovan i fråga ett så visade den genomförda undersökningen inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna (med och utan CSR) i fråga om Samsungs CSR-arbete. 

Undersökningen visade även att CSR-arbetet inte hade någon dämpande effekt på 

konsumentens negativa uppfattning då respondenterna som besvarade enkäten med CSR och 

respondenterna som svarade på enkäten utan CSR svarade likartat före och efter krisen (se 

tabell 2). Det vill säga att förtroendet hos respondenterna sänktes ungefär lika mycket oavsett 

om hen hade fått en enkät med CSR-beskrivning eller inte. Resultatet som erhålls av den 

genomförda undersökningen stöds inte av den tidigare forskning som presenterats i tidigare 

forskning och teori delen. Forskningen har tidigare visat att CSR arbete har positiva effekter 

för kundförtroende.  

Vogel (2006) skriver exempelvis att CSR är ett redskap för att behålla gott rykte för företaget, 

medan Ducassys (2012) studie visar på positiva samband mellan CSR och förtroendet för 

företag i kris under de första sex månaderna efter krisen. Hennes studie visar dock på att efter 

de första sex månaderna har CSR ingen dämpande effekt (Ducassy, 2012). Cho och Kim 

(2011) fann att CSR-aktiviteter samt bolagets nationalitet hade huvudsakliga effekter på 

företagets anseende. De båda faktorerna hade positiva effekter som dämpade deltagarna i 

undersökningen vilja att vidta åtgärder mot företaget vid kris (Cho & Kim, 2011). De menar 

att CSR- aktivitet hade en större positiv effekt på lugnande av allmänhetens negativa 

reaktioner när det lokala företaget identifierades som utländskt snarare än inhemskt vid en kris 

(Cho & Kim, 2011).  

LÉtang och Pieczka (2006) skriver att anledningen till att företag ägnar sig åt CSR-arbete kan 

vara för att staten inte ska gå in med regleringar kring vilken form av socialt ansvar ett företag 

bör ta. Det vill säga att det snarare handlar om självstyrning än om ekonomiska fördelar och 

gott rykte (LÉtang & Pieczka 2006). Detta skulle kunna stödja den genomförda 

undersökningens resultat då de visar att kundförtroendet och där eventuell ekonomisk vinning 

inte påverkas av CSR-arbetet. Att företag skulle använda sig av CSR för att själva få styra 

över sitt kapital istället för att staten ska bestämma var resurserna ska läggas innebär att 

företag har större makt än staten trots att det kan vara statliga organ och egendom som 

påverkas av hur mycket finansiellt stöd de får. Att företag själva avgör hur de spenderar sitt 

CSR-kapital skulle kunna innebära att de bedriver miljöfarlig verksamhet och lägger sin CSR-
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verksamhet på humana hjälporganisationer istället för på att bekämpa miljöförstöringen. Det 

kan tänkas bidra till att staten inte kan välja att lägga företagets kapital där det egentligen 

skulle behövas. Det innebär även att nationers suveränitet kan kränkas i och med att företag 

kan erhålla eventuell fara för invånare på miljöförstörda platser där staten i vissa fall bättre 

skulle hantera CSR-kapitalet. Det vill säga att makten förflyttas från staten till företagen och 

detta kan tänkas ha negativ påverkan på hela det globala samhället om företag handlar oetiskt.   

5.3 Fråga 3: Hur ser förtroendet för Samsung electronics ut hos kvinnor respektive män vid 

en medial kris?  

Resultatet av den genomförda undersökningen visade att sannolikheten för att respondenterna 

skulle rekommendera Samsung till en vän innan krisen erhölls en signifikant skillnad på 

alfanivå 0,05 mellan grupperna kvinnor och män (F1,122=6,667; p=0,011) (Se tabell 4). 

Resultatet indikerar att män är mer benägna att rekommendera Samsung till en vän innan 

krisen. Det skulle kunna förklaras genom O’Gradys (2005) resonemang kring de sociala 

normer som styr vad samhället anser vara kvinnliga och manliga attribut. Kanske kan teknik 

falla inom ramen för manliga intressen, och därför är män mer benägna att diskutera det i 

sociala sammanhang, exempelvis som i detta fall med en vän.  

 

I fråga nummer fyra i enkäten (se appendix 1) mättes det i vilken utsträckning respondenten 

skulle kunna tänka sig att konsumera Samsungs produkter innan krisen, och det erhölls en 

signifikant skillnad (F1,122=4,467; p=0,037) (se tabell 4) mellan de olika könen (män och 

kvinnor). Resultatet visade även att männen var mer benägna att konsumera företagets 

produkter även efter den fiktiva krisen (F1,122=11,982; p=0,001) (se tabell 4). Det skulle kunna 

indikera att män är mer benägna än kvinnor att konsumera Samsungs produkter oavsett den 

mediala krisen. Det erhållna resultatet skulle kunna stödjas av resonemanget av O’Gradys 

(2005) som beskrevs i stycket ovan, men också av Mary Holmes (2008) distinktion mellan 

den ”rosa- och den blå-världen” där hon menar att den ”blå-världen” speglar den socialt 

normativa manliga könsrollen. Detta skulle tänkas kunna innebära att teknologi är ett ämne 

som enligt henne skulle falla inom ramarna för den ”blå-världen”. Detta skulle kunna förklara 

varför män är mer benägna att konsumera Samsungs produkter än vad kvinnor var, då 

Samsung är ett elektronikbolag och därför skulle tänkas kunna vara mer tilltalande för män än 

för kvinnor. Dessutom stöds resonemanget och det erhållna beskrivna resultatet av Oaklys 
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(1972) som anser att människor lär sig hur de bör bete sig normativt könsmässigt korrekt 

utifrån samhället.  

 

Förtroendet för företaget Samsung efter krisen graderades av respondenterna i fråga nummer 

fem (appendix 1). Där undersökningen visade på signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnor (F1,122=9,964; p=0,002) (se tabell 4). Undersökningens påvisade resultat skulle kunna 

indikera att män har högre förtroende för Samsung efter den fiktiva krisen än kvinnor hade. 

För att framställa en tänkbar orsak till detta resultat skulle O’Gradys (2005) resonemang 

kunna appliceras. Hon anser att män aldrig behövt ta emotionellt ansvar för något i sitt liv 

eftersom en kvinna alltid gjort det åt honom, och därför skulle det kunna vara så att han heller 

inte ser detta ”svek” från Samsungs sida som något betydelsefullt då de inte har lika nära till 

sina känslor som kvinnor. Däremot kan en kvinna då känna större svek ifrån Samsung 

eftersom hon kan vara emotionellt investerad redan från barndomen eller känna etiskt ansvar, 

som O’Grady (2005) också skriver. Detta skulle kunna förklara resultatet av förtroendet efter 

krisen i den genomföra undersökningen. Dessutom visade resultatet av kontrollfrågan, som 

mätte vilken grad respondenten litar på Samsung efter krisen, på likartade tendenser 

(F1,122=7,476; p=0,007) (se tabell 4), vilket skulle kunna stödja resonemanget ovan.  

 

Att kvinnor är mer emotionella och påverkas mer av krisen kan stödjas av Tamm (2007) 

eftersom det skulle kunna innebära att kvinnor anser att det förväntas av dem att bry sig. 

Tamm (2007) menar att flickor och pojkar i vår kultur tränas i ett visst tänkande som passar 

till dessas könsidentitet, och i detta fall passar det att kvinnor bli mer påverkade av det 

normativa ”sveket” från Samsung än vad män blev (F1,122=5,498; p=0,021) (se tabell 4). 

Eftersom kvinnor i högre grad kände sig negativt påverkade av den fiktiva mediala krisen än 

vad männen gjorde (F1,122=6,848; p=0,010) (se tabell 4) kan det också vara anledningen till att 

de i högre grad än männen skulle kunna tänka sig att aktivt ta avstånd från Samsung under 

den fiktiga krisen. 
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6. Slutsatser och diskussion 

 

Kapitlet innehåller de slutsatser som författarna kunnat dra av den genomförda undersökningen 

dessutom redovisas metodproblematik och etisk problematik.  

 

6.1 Slutsats  

Sammanfattningsvis visade resultatet av undersökningen att konsumentens förtroende för 

Samsung (forskningsfråga 1) inte påverkades av att företaget arbetar med CSR. I frågan om 

CSR skulle ha en dämpande effekt om Samsung befann sig i en företagskris (forskningsfråga 

2) har undersökningen visat att ingen nämnvärd effekt kunnat påvisas. Dock kan det 

fastställas att det finns en förtroendeskillnad mellan kvinnor och män om Samsung skulle 

befinna sig i en fiktiv medial kris (forskningsfråga 3).  Den kvasi-experimentella designen 

visade att yngre män hade högst förtroende för Samsung och äldre kvinnor hade lägst, vilket 

innebär att i och med att vi kunnat jämföra flera olika variabler i samma undersökning 

hittades detta resultat.  

 

6.2 Metodproblematik 

Ett problem för Samsung skulle kunna tänkas vara att människor inte känner till Samsungs 

CSR-verksamhet. Dock är detta inte ett problem i denna undersökning då det inte skulle vara 

möjligt att mäta skillnader mellan grupperna med eller utan CSR-beskrivningen om samtliga 

respondenter som deltagit hade känt till att Samsung bedriver CSR-verksamhet. Dock kan det 

anses vara ett stort problem för företaget Samsung att det kan tänkas vara så att få känner till 

deras CSR-arbete.  

 

Det kan finnas en mängd förklaringar till att den genomförda studien inte visar på samma 

resultat som den tidigare forskningen. Det kan dels bero på att undersökningsdeltagarna var 

för få samt att de hämtades från samma lokala plats, vilket innebär att det kan påverka den 

insamlade data och därmed det påvisade resultatet. Resultatet kan också påverkas av det 

faktum att undersökningsledarna selektivt valt ut vilka de ska erbjuda deltagande i 

undersökningen. Dessutom har på så vis deltagarna kanske inte upplevt totalt anonymitet 

eftersom undersökningsledarna har sett dem. Detta kan medföra att respondenterna inte varit 

helt ärliga i sina svar utan svarat som man ”bör” svara enligt sociala normer och 

förväntningar. Något som också kan tänkas ha påverkat resultatet är den fiktiva krisen, då 

krisen inte är verklig kan det dels vara svårt att värdera den men också svårt att fullt ut sätta 
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sig in i den. Dessutom blir undersökningens syfte väldigt påtaglig när det först är generella 

frågor kring Samsung och sedan direkt en kris som de ska ställning till med exakt samma 

första fyra frågor. Denna tes stöds av att en respondent uttryckt att det skulle vara okej för 

Samsung att bete sig normativt ickekorrekt om han eller hon inte sänkte sitt svarsalternativ 

efter krisen. Uttalandet stärks av tendenser som kan utläsas i det erhållna resultatet då 

respondenternas rankning tenderades att sänkas en grad efter krisen oavsett om individen 

svarade på enkäten med eller utan CSR-beskrivningen (se tabell 3). Detta visar på att 

respondenterna kan ha svarat på så sätt som anses vara socialt korrekt i stället för 

sanningsenligt, vilket kan tänkas ha påverkat det erhållna resultatet av studien.  

Metod har dock inte bara bidragit med problem utan den kvasi-experimentella designen har 

prövats på ett komplicerat fenomen och med en komplicerad analysmetod. Studien har därför 

kunnat bidra till insikter och erfarenheter av denna typ av empiriska undersökningar på ett 

nytt sätt. Den metodologiska insikt som vi har fått är att vår metod varit komplicerad och vi är 

medvetna om att denna metod inte är så vanlig vid denna typ av studie dock kan den ge 

bredare insikt kring vilka variabler som kan tänkas påverka individers företagsförtroende, i 

det här fallet visade det sig att kön och ålder hade stark påverkan, eftersom yngre män 

tenderade att ha högst förtroende både före och efter krisen.   

6.3 Diskussion   

Samtliga resultat av den genomförda undersökningen har pekat på samma tendenser, att 

kvinnor skulle bli mer negativt berörda av Samsungs handlade än män (F1,122=5,377; p=0,022) 

(se tabell 4) och såg den fiktiva mediala krisen som ett större ”svek”. Detta stöds även i 

resultatet av den sista frågan på enkäten som mätte huruvida respondenternas förtroende hade 

förändrats efter att media slutat rapportera om krisen, och kan förklaras av den tidigare 

nämnda forskningen (Holmes, 2008. Oakly. 1972. O’Grady, 2005. Tamm, 2007). 

 

Något som går att påvisas med den genomförda studien är att respondenterna som fick CSR-

enkäten troligtvis inte fäste stort avseende vid den korta CSR-beskrivningen . En tänkbar 

förklaring till detta skulle kunna vara att krisen blev tydligare i enkäten än CSR-beskrivningen 

eftersom respondenten direkt fick ta ställning till samma frågor igen. Respondenten fick direkt 

göra en omvärdering av Samsung efter krisen men inte svara på några frågor kring CSR vilket 

skulle kunna tänkas lett till att det var krisen och inte CSR-beskrivningen som respondenten la 

vikt vid när de värderade sitt förtroende för Samsung. Resonemanget stöds av det påvisade 
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resultatet som visar att respondenterna oavsett vilken grupp hen tillhörde tenderade att sänka 

sin värdering med en grad efter krisen (se tabell 3 och 5). Därför är en slutsats som dragits att 

Samsung behöver bli tydligare med sitt CSR-arbete så att det är något som konsumenten 

undermedvetet förknippar Samsung med.  

 

De resultat som den erhållna undersökningen har kommit fram till gällande CSR i samband 

med kris och förtroendet för företaget, i detta fall Samsung, är att CSR inte verkar ha någon 

dämpande faktor på konsumentens företagsförtroende. Företagsförtroendet för Samsung 

minskade mer hos kvinnor än hos män i den genomförda undersökningen. Undersökningen 

visar på att gruppen kvinnor var mer känsliga för den negativa publiceringen av den fiktiva 

krisen än vad gruppen män var.  Detta skulle kunna betyda att det skulle kunna vara i 

Samsungs bästa intresse att inrikta sin CSR-marknadsföring mot gruppen kvinnor, eftersom 

män generellt var mer positiva till företaget både innan och efter krisen. Detta för att Samsung 

skulle kunna behöva förankra sina värderingar och i längden skapa högre förtroende för 

företaget hos kvinnor.  

 

Den genomförda undersökningen visade att gruppen män var mer positiva till företaget 

Samsung redan innan krisen än vad kvinnorna var. Därför skulle målgruppsinriktad 

marknadsföring av CSR-arbetet mot gruppen kvinnor vara något som Samsung skulle kunna 

satsa på för att höja förtroendet hos kvinnliga konsumenter. Detta skulle kunna innebära att 

krisen inte är avgörande för skillnaderna mellan grupperna män och kvinnors förtroende för 

Samsung efter krisen då kvinnorna rankade förtroendet för Samsung lägre än vad männen 

gjorde redan innan den fiktiva krisen.  

 

Precis som nämnts ovan skulle förtroendeskillnaden mellan män och kvinnor kunna bero på 

den fiktiva krisen, men behöver inte göra det. Det innebär att den genomförda undersökningen 

ställs inför medförande metodproblematik då denna kvantitativa undersökning inte undersökte 

varför något är som det är, en mer djupgående förklaring till anledningen till orsaken av 

fenomenet, utan bara det faktum att det är eller inte är på ett visst sätt. Oavsett CSR-

beskrivningen tenderade individerna inom de två olika grupperna (män och kvinnor) att sänka 

sitt förtroende med ca en grad både före och efter krisen, detta skedde oavsett om vilken enkät 

respondenten läst och oavsett vilken grupp respondenten tillhört. Vidare betyder det att krisen 

har varit avgörande för resultatet i vår undersökning och inte CSR (se tabell 3 och 5). Då män 
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var mer positivt inställda till Samsung än kvinnor redan före krisen och att en sänkning med 

cirka en grad skedde i båda grupperna (män och kvinnor) (se tabell 3 och 5).  

 

Ur en etisk synvinkel kan det anses vara positivt att företag ägnar sig åt CSR-aktiviteter 

oavsett om företagen gynnas ekonomsikt av det eller inte. Eftersom ekonomiska motiv 

knappast kan anses vara legitima anledningar till att vilja göra gott. Det är mycket 

problematiskt om anledningen till att ett företag bedriver CSR-verksamheter är för att de ska 

kunna dra ekonomiska fördelar av detta. Eftersom det då kan ses som att företag utnyttjar 

vissa hemska situationer eller förhållanden för kommersiella syften, och detta är inte etiskt 

försvarbart. Kanske behöver ekonomisk vinst inte vara motivet till att företag vill bidra till ett 

bättre samhälle, utan att grundtanken att göra goda gärningen är belöning nog och därmed 

drivkraften till CSR-verksamheten. Detta skulle betyda företagsförtroendet hos konsumenten 

inte behöver vara avgörande för att företag vill ägna sig åt CSR, utan att det är den goda 

gärningen som är incitamentet, vilket var grundidén med CSR.  

 

Avslutningsvis tycker vi att det finns tecken på att CSR-verksamheten kan vara positivt för 

konsumentens företagsförtroende på långt sikt då tidigare forskning indikerar på detta, även 

om vår undersökning visade att CSR inte påverkade förtroendet hos konsumenten på kort sikt. 

Det finns både fördelar och nackdelar (som diskuterats tidigare i rapporten) med att företag 

ägnar sig åt CSR-verksamhet men teorin kring att företag ger ekonomiskt stöd till 

organisationer som vill förbättrar samhällen (CSR-verksamhet) kan tänkas bidra till ett bättre 

samhälle. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.  
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Appendix 1 

 

Förtroendeundersökning  

Vi är två Universitetsstudenter som läser medie- och kommunikationsvetenskap på 

Stockholms universitet (institutionen för mediestudier) och i vårt kandidatarbete ska vi 

undersöka företagsförtroendet för Samsung hos konsumenten.  

Vid vidare frågor angående undersökningen kan ni kontakta oss: 

Pernilla.plog@hotmail.se  

Felicia@hassel-hem.se  

 

Kön:  Kvinna  Man 

 

Hur gammal är du: 

 

 

Samsung är ett internationellt elektronikföretag med tusentals kunder. Företaget har som mål 

och filosofi att ägna sin talang och teknik åt att skapa bättre produkter och tjänster som bidrar 

till ett bättre globalt samhälle. 

Samsung har under ett antal år tagit socialt ansvar i form av att de har skänkt pengar till BRIS, 

Rädda Barnen, Barncancerfonden och Röda Korset, trots att de inte behöver. Samsung 

Electronics menar att företag som dem har en viktig roll för att upprätthålla och  

främjar hållbar användning av lokala samhällen där de är verksamma. Därför har de startat det 

internationella projektet ”ökat socialt bidrag” där donationer går till länder för att förbättra 

livsförhållanden.  

I följande frågor ska du ta ställning till påståenden och svara så verklighetstroget som möjligt. 

 

 1)  Vilket förtroende skulle du påstå att du har för Samsung? 

1-Inget  2 3 4 5-Mycket 

  

2)  Till vilken grad litar du på Samsung? 

1-Inte alls  2 3 4 5-Mycket 

  

3)  Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Samsung till en vän? 

1-Inte alls sannolikt 2 3 4 5-Mycket sannolikt 

 

  

4)  I vilken utsträckning skulle du kunna tänka dig att handla Samsungs produkter? 

1 – inte alls  2 3 4 5 - Mycket  
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Detta är ett påhittat exempel i undersökningssyfte: 

Under 2014 framkommer det i media att Samsung har bidragit med kapital till vapenindustrin 

där varorna används i krig i mellanöstern. Till en början diskuterades endast nyheten i ett 

lokalt medium men när det framkommer att Samsung har vetat om att investeringar har gått 

till vapenindustrin blir nyheten rikstäckande och alla stora medium rapporterar om händelsen. 

Detta blir 2014 största avslöjande. Händelsen benämns som krisen i följande frågor och är 

påhittad. 

I följande frågor ska du ta ställning till påståenden som om krisen vore verklig och svara så 

verklighetstroget som möjligt. 

 

 5)  Vilket förtroende skulle du nu påstå att du har för Samsung? 

1 – Inget förtroende 2 3 4 5 – Högt förtroende 

  

6)  Till vilken grad litar du nu på Samsung? 

1- Inte alls  2 3 4 5 -Mycket  

 

7)  Hur sannolikt är det att du nu skulle rekommendera Samsung till en vän? 

1 – Inte alls sannolikt 2 3 4 5- Mycket sannolikt 

  

8)  I vilken utsträckning skulle du nu kunna tänka dig att handla Samsungs produkter? 

1 – Inte alls  2 3 4 5 - Mycket  

 
9)  Till vilken grad påverkar krisen ditt förtroende för Samsung?  

1-Inget alls  2 3 4 5- Hög påverkan 

 

10)  Den uppfattning som du hade av Samsung innan krisen, stämmer den överrens med uppfattningen av 

Samsung som du har efter krisen ? 

1- Stämmer inte alls  2 3 4 5 - Stämmer helt 

 

  

11)  Tar du aktivt avstånd från Samsung under krisen, till vilken grad? 

1- Tar inget avstånd 2 3 4 5- Tar helt avstånd 

 

 

  

12)  När media har slutat rapportera om krisen, i vilken utsträckning tror du att ditt förtroende för 

Samsung har förändrats? 

1-Inte alls  2 3 4 5 -Mycket 

  

   

 

 

 

Synpunkter på enkäten:  
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Förtroendeundersökning  

Vi är två Universitetsstudenter som läser medie- och kommunikationsvetenskap på 

Stockholms universitet (institutionen för mediestudier) och i vårt kandidatarbete ska vi 

undersöka företagsförtroendet för Samsung hos konsumenten.  

Vid vidare frågor angående undersökningen kan ni kontakta oss: 

Pernilla.plog@hotmail.se  

Felicia@hassel-hem.se  

 

Kön:  Kvinna  Man 

 

Hur gammal är du: 

 

 

Samsung är ett internationellt elektronikföretag med tusentals kunder. Företaget har som mål 

och filosofi att ägna sin talang och teknik åt att skapa bättre produkter och tjänster som bidrar 

till ett bättre globalt samhälle. 

I följande frågor ska du ta ställning till påståenden och svara så verklighetstroget som möjligt. 

 

 1)  Vilket förtroende skulle du påstå att du har för Samsung? 

1-Inget  2 3 4 5-Mycket 

  

2)  Till vilken grad litar du på Samsung? 

1-Inte alls  2 3 4 5-Mycket 

  

3)  Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Samsung till en vän? 

1-Inte alls sannolikt 2 3 4 5-Mycket sannolikt 

 

  

4)  I vilken utsträckning skulle du kunna tänka dig att handla Samsungs produkter? 

1 – inte alls  2 3 4 5 - Mycket  
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Detta är ett påhittat exempel i undersökningssyfte: 

Under 2014 framkommer det i media att Samsung har bidragit med kapital till vapenindustrin 

där varorna används i krig i mellanöstern. Till en början diskuterades endast nyheten i ett 

lokalt medium men när det framkommer att Samsung har vetat om att investeringar har gått 

till vapenindustrin blir nyheten rikstäckande och alla stora medium rapporterar om händelsen. 

Detta blir 2014 största avslöjande. Händelsen benämns som krisen i följande frågor och är 

påhittad. 

I följande frågor ska du ta ställning till påståenden som om krisen vore verklig och svara så 

verklighetstroget som möjligt. 

 

 5)  Vilket förtroende skulle du nu påstå att du har för Samsung? 

1 – Inget förtroende 2 3 4 5 – Högt förtroende 

  

6)  Till vilken grad litar du nu på Samsung? 

1- Inte alls  2 3 4 5 -Mycket  

 

7)  Hur sannolikt är det att du nu skulle rekommendera Samsung till en vän? 

1 – Inte alls sannolikt 2 3 4 5- Mycket sannolikt

  

8)  I vilken utsträckning skulle du nu kunna tänka dig att handla Samsungs produkter? 

1 – Inte alls  2 3 4 5 – Mycket 

  
9)  Till vilken grad påverkar krisen ditt förtroende för Samsung?  

1-Inget alls  2 3 4 5- Hög påverkan 

 

10)  Den uppfattning som du hade av Samsung innan krisen, stämmer den överrens med uppfattningen av 

Samsung som du har efter krisen ? 

1- Stämmer inte alls  2 3 4 5 - Stämmer helt

  

11)  Tar du aktivt avstånd från Samsung under krisen, till vilken grad? 

1- Tar inget avstånd 2 3 4 5- Tar helt avstånd

  

  

12)  När media har slutat rapportera om krisen, i vilken utsträckning tror du att ditt förtroende för 

Samsung har förändrats? 

1-Inte alls  2 3 4 5 -Mycket 

  

 

 

 

Synpunkter på enkäten:  

 

 


