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Författare:  Petra Challma & Eugenia Kapsalis 
 
 
Handledare: Hans Zimmerlund 
 
 
Nyckelord:  Etik & miljö, äkta & oäkta, affärsidé, involvering, kundlojalitet 
 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att analysera och utvärdera det svenska 

detaljistföretaget Indiska Magasinets etik och miljöarbete.  
 
 
Metod: En fallstudie om detaljistföretaget Indiska Magasinets etik- och 

miljöarbete. Uppsatsen har en deduktiv ansats med kvalitativ samt 
kvantitativ forskningsmetod.  

 
 
Teorier: Uppsatsen behandlar följande teorier: Normanns affärsidé, Service 

Profit Chain, Involveringsteorin, kundlojalitet. Därutöver utgår  
uppsatsen från ett relationsmarknadsföringsperspektiv. 

 
 
Empiri: Empirin består främst av data som erhållits via intervjuer med 

personer på fallföretaget. Därtill har ytterligare empiri samlats in 
via ett frågeformulär. 

 
 
Slutsats: Studien påvisar att företags etik- och miljöarbete skapar 

kundlojalitet. Vid skapandet av lojalitet är den interna marknads- 
föringen betydelsefull. Genom att företag arbetar holistiskt, 
involverar och motiverar sina anställda blir de lojala. Företagets 
profil förmedlas ut genom de anställda till kunden och skapar 
själverkande en image som blir enhetlig med profilen. Företag som 
endast tillämpar intern marknadsföring tjänar långsiktigt på etik- 
och miljöarbetet i och med att det upplevs som äkta och därmed 
skapar lojala kunder. 

 3



Innehållsförteckning  
 

1. BAKGRUND...................................................................................................................................................... 6 

1.1 Problembakgrund............................................................................................................................ 6 

1.2 Problemdiskussion ....................................................................................................................... 10 

1.4 Syfte ................................................................................................................................................ 11 

1.4.1 Avgränsningar.................................................................................................................................... 11 

1.4.2 Perspektivdiskussion.......................................................................................................................... 11 

1.5  Uppsatsens definition av centrala begrepp............................................................................... 11 

2. METOD ............................................................................................................................................................ 12 

2.1 Vetenskaplig perspektiv ............................................................................................................... 12 

2.1.2 Hermeneutik....................................................................................................................................... 12 

2.1.2 Positivism........................................................................................................................................... 12 

2.2 Vetenskapliga metoder ................................................................................................................. 13 

2.2.1 Induktion och deduktion .................................................................................................................... 13 

2.2.4 Primär- och sekundärdata................................................................................................................... 13 

2.3 Uppsatsens tillvägagångssätt...................................................................................................... 14 

2.3.1 Fallstudie............................................................................................................................................ 14 

2.3.2 Intervju............................................................................................................................................... 15 

2.3.3 Frågeformulär .................................................................................................................................... 15 

2.3.4 Urval .................................................................................................................................................. 16 

2.4 Validitet och reliabilitet ................................................................................................................. 16 

2.5 Generaliserbarhet.......................................................................................................................... 17 

3. TEORI............................................................................................................................................................... 18 

3.1 Teoretisk introduktion................................................................................................................... 18 

3.2 Perspektivval: Relations- och transaktionsmarknadsföring .................................................... 18 

3.3 Teorin om Affärsidé....................................................................................................................... 20 

3.4 Teorin om Service Profit Chain.................................................................................................... 21 

3.4.1 Intern marknadsföring........................................................................................................................ 22 

3.4.2 Extern marknadsföring....................................................................................................................... 23 

3.4.3 Interaktiv marknadsföring.................................................................................................................. 23 

3.5 Involvering ..................................................................................................................................... 24 

3.5.1 Höginvolvering .................................................................................................................................. 24 

3.5.2 Låginvolvering................................................................................................................................... 24 

3.5.3 Intern kommunikation........................................................................................................................ 25 

3.6 Kundlojalitet................................................................................................................................... 25 

3.7 Teoretisk syntes ............................................................................................................................ 27 

3.8 Teoretisk referensram................................................................................................................... 28 

5. EMPIRI ............................................................................................................................................................. 30 

 4



5.2 Intervju med Indiska Magasinets etik- och miljöansvarig......................................................... 30 

5.3 Intervju med Indiska Magasinets VD........................................................................................... 32 

5.4 Intervju med butikchefen på Indiska Magasinet Uppsala ......................................................... 34 

5.5 Intervju med butiksanställd på Indiska Magasinet .................................................................... 34 

5. 6 Frågeformulär till kunder............................................................................................................. 35 

6. ANALYS .......................................................................................................................................................... 37 

6.1 Affärsidé, målstyrning eller processtyrning............................................................................... 37 

6.2 Intern marknadsföring - låg kontra hög investering i anställda ............................................... 37 

6.3 Extern marknadsföring - låg kontra hög investering på kunder .............................................. 38 

6.4 Interaktiv marknadsföring - låg kontra hög investering i  kunder............................................ 38 

6.5 Involvering, hög kontra låg grad av involvering ........................................................................ 39 

7. RESULTAT ...................................................................................................................................................... 42 

8. SLUTSATS OCH DISKUSSION..................................................................................................................... 43 

8.1 Slutsats........................................................................................................................................... 43 

8.2 Diskussion ..................................................................................................................................... 44 

8.3 Vidare forskning ............................................................................................................................ 44 

8.4 Självkritik........................................................................................................................................ 45 

9. REFERENSLISTA ........................................................................................................................................... 46 

9.1 Tryckta källor ................................................................................................................................. 46 

9.2 Elektroniska källor......................................................................................................................... 47 

9.2.1 Bloggar............................................................................................................................................... 48 

9.2.2 Uppslagsverk på nätet. ....................................................................................................................... 49 

9.3 Tidskrifter ....................................................................................................................................... 49 

10. BILAGOR....................................................................................................................................................... 50 

10.1 Intervju, Sofie Gunolf .................................................................................................................. 50 

10.2 Intervju, Renée Andersson......................................................................................................... 51 

10.3 Intervju, Caroline Eklund Walin ................................................................................................. 52 

10.4 Intervju, Mirto Postanidou .......................................................................................................... 53 

10.6 Frågeformulär .............................................................................................................................. 54 

 

 5



  1. BAKGRUND 
Detaljistföretaget Indiska Magasinet arbetar sedan många år tillbaka aktivt med miljö- och 

etikfrågor. 2  Den här uppsatsen är en fallstudie om detaljistföretaget Indiska Magasinets 

etik- och miljöarbete.  

                                                

 

1.1 Problembakgrund 

Uppsatsen kommer att handla om svenska företags etik- och miljöarbete såsom en del av 

affärsidén och huruvida kunden uppfattar engagemanget som äkta eller oäkta. För att få 

förståelse för varför dagens samhälle ser ut som det gör är det väsentligt att diskutera de 

förutsättningar och problem som globalisering och Internet har medfört.  

 

Globaliseringen  

Globaliseringen har både setts som en lösning på alla världens problem samtidigt som den 

betraktas som roten till all ondska och orättvisa som finns i världen.3 Den ekonomiska 

globaliseringen har varit en grundläggande kraft i formandet av det globala 

ojämlikhetsmönster, i och med hur produktionskapacitet och välstånd har lokaliserats samt 

fördelas i världsekonomin. Emellertid har studier gjorda av Världsbanken påvisat att 

globalisering är dagens botemedel för fattigdom. Inkomstklyftan mellan de rikaste och de 

fattigaste har börjat minska, men naturligtvis finns det skillnader mellan olika världsdelar.4 

Globaliseringen främjar handel och medför ekonomisk tillväxt. En ny global arbetsfördelning 

har vuxit fram i och med att multinationella företag flyttar produktion och investeringar till  

u-länder som i och med det börjar industrialiseras vilket skapar möjligheter till utveckling. 5  

 

Globaliseringen främjar handel och medför en ekonomisk tillväxt. 

 

Tekniska framsteg har bidragit till nya förutsättningar för kommunikation och idéutbyte och 

den politiska utvecklingen har öppnat upp för friare ekonomier och samhällen.6 Även om inte 

 
2 www.indiska.se, http://indiska.com/system/content/book.asp?bid=8   Datum: 070206 
3 Larsson  2002 
4 Held & McGrew, 2002 
5 Ibid 
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hela mänskligheten påverkar detta förlopp så påverkar globaliseringen alla människor på 

jorden på ett eller annat sätt. 7 Globaliseringen har medfört en ny global kultur som 

förknippas med den egna traditionella lokala kulturen. De traditionella värderingar och ideal, 

speciellt inom kulturen, riskerar att bli relativiserade i och med att det globala utbudet finns 

tillgänglig på ett nytt sätt. Det är svårt att välja bort det globala utbudet, så fort någon sätter på 

tv:n, surfar på nätet eller läser tidningar översköljs denne med information om alla världens 

konflikter, miljöproblem och hot mot mänskligheten. Den globala kulturen erbjuder också nya 

möjligheter till att forma våra liv och bygga nya identiteter.  Utöver mediautbytet räcker det 

bara med att gå ut på gatan för att mötas av intryck i form av smaker, ljud och syner från hela 

världen. 8  

 

De senaste årens förändringar vad gäller globaliseringen har inneburit nya omställningar 

som resulterat i sociala, kulturella och ekonomiska förändringar på alla nivåer i samhället. 9 

 

Internet 

Internets utveckling är en viktig del i den pågående globaliseringen. Internets framväxt har 

inneburit en förbättring av kommunikationsteknologin.  Internet har bidragit till att snabbt 

enkelt och billigt kunna kommunicera världen över. Människan har blivit befriad av tid och 

rum. Internets historia går tillbaka till början av 1990-talet. Till år 1993d för att vara mer 

specifik, då USA:s dåvarande president Bill Clinton och vicepresident Al Gore lanserade ett 

program för att bygga elektroniska motorvägar. Programmet blev startskottet för en våg 

investeringar i informationsteknologin. Sverige var ett av länderna som investerade stora 

summor för utvecklingen av Internet. 10  Ur ett idealiskt perspektiv är Internet instrumentet för 

att öka människors direktinflytande över det politiska livet och sprida demokratiska 

principer.11 I verkligheten har den nya tekniken egentligen ingen direkt påverkan på 

demokratin. Internet är endast ett redskap för att lösa demokratins problem.12 Humana grupper 

                                                                                                                                                         
6 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/globalisering/article5988.ece Datum: 2007-03-02 
7 Giddens, 1999 
8 Larsson, 2002 
9 ibid 
10 Larsson, 2002 
11 Ibid 
12 Ibid 
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som exempelvis Amnesty international och Röda Korset kan med hjälp av Internet lätt, billigt 

och effektivt sprida kunskap och information för att skapa opposition, debatt och kritik. 13 

 

Internet ser till att människor världen över möts på en gemensam plattform. Det har blivit ett 

medel för att sprida information om orättvisor i samhället, förtryck och brott mot mänskliga 

rättigheter.14 

 

Globaliseringen och Internets påverkan på kunden 

Människans vilja att ta ansvar har påverkats av globaliseringen och Internet. En ny mötesplats 

har skapats och människorna förenas på så sätt att de kan ta del av varandras vardag och 

livsöden oberoende av geografiskt avstånd.15 Sociala händelser och relationer på avstånd 

förbinds med lokala händelser.16 Närvaro och frånvaro binds samman och skapar ett nätverk 

världen över.17 Människan blir lika bekant med händelser långt bort som händelser som skett 

nära.18 Nu finns förmågan att ta till sig yttre influenser aktivt och selektivt, medvetet eller 

omedvetet i sin vardag. Intaget sker genom yttre faktorer som media, samhällets normer och 

värderingar.19  

 

Informationsflödet har förmågan att inte bara påverka den allmänna åsikten utan även skapa 

viljan till att hjälpa till att förändra. 20 

 

Katastrofer i olika skepnader inträffar och berör människor runt hela världen direkt eller 

indirekt. Välgörenhetsgalor och välgörenhetsprojekt arrangeras med jämna mellanrum och 

sänds i tv. Aktiva organisationer vänder sig till privatpersoner efter bidrag till behövande. 

Globaliseringen och Internet är två företeelser som bidragit till att människan idag är mer 

medveten om sin omvärld. Viljan att engagera sig är idag större än någonsin, solidariteten har 

kommit fram till ytan. Aldrig tidigare har det skänkts så mycket pengar till välgörenhet som 

                                                 
13 Ibid 
14 Ibid 
15 Giddens, 1999 
16 Ibid 
17 Ibid 
18 Ibid 
19 Bauman, 1992 
20 Jarlbro, 2004 

 8



idag.21 Ett holistiskt tänkande har växt fram som innebär att alla är en del av en helhet. Detta 

betyder att människan har börjat inse att det krävs att alla tar sitt sociala ansvar.  I Sverige har 

stora samhällsförändringar skett bara de senaste åren. Det finns tydliga tecken på att en ny och 

medveten medborgare växt fram. Oftast krävs bara små gester i vardagen för att skapa stora 

förändringar. Att sortera sopor och panta burkar är en del av svenska folkets ändrande 

beteende. Återvinning är en viktig del när det gäller klimatfrågor. Genom att återvinna glas, 

papper, plast och stål kan koldioxidutsläppen minska med cirka 25 procent.22  Ytterligare en 

ny vana är att svenska folket blivit mer och mer uppmärksamma över vad som äts - att handla 

ekologiskt är inte längre någon trend, utan en självklarhet. Lågenergilampor har börjat ersätta 

vanliga glödlampor då de bidrar till att hushållen inte förbrukar lika stor mängd energi.  

 

Ett holistiskt samhälle har fötts, människan är idag mer medveten om ojämlikheter och hot i 

världen. Alla har ett gemensamt ansvar i skapandet av en bättre värld. 

 

I samband med att konsumenten idag är mer medveten och efterfrågar varor och tjänster som 

producerats med hänsyn till etik- och miljövillkor ökar företagens intresse för att leva upp till 

konsumentkraven och går ut med budskap om detta i sin marknadsföring. Företag har blivit 

mer medvetna och arbetar utifrån etik- och miljöfrågor i relation till produktion, distribution 

och försäljning av produkter.23 Allt fler konsumenter vill väga in etik- och miljöaspekter när 

de väljer varor och tjänster. Men att lita på företagens påståenden i det här avseendet är inte 

självklart eftersom företag alltid har ett vinstintresse.24 En stor misstro har växt fram bland 

konsumenterna. Falska påståenden om företags ansvarstagande i etik och miljöfrågor har 

påträffats med avsikt att skapa kundlojalitet och öka vinsten. 25 

 

Allt fler företag har börjat engagera sig i etik- och miljöfrågor för att leva upp till 

konsumentkraven. Men huruvida kunden uppfattar engagemanget som äkta eller oäkta är 

tvivelaktigt.  

 

Ovan framgår att globaliseringen bidragit till stora förändringar vad gäller den globala 

ekonomin och samhällsvärderingar. Internet har löst upp nationella gränser och blivit ett 

                                                 
21 www.dn.se 
22 http://dagensmiljo.idg.se 
23http://www.konsumentverket.se 
24 http://www.konsumentverket.se  
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redskap för att sprida information världen över. Ett resultat av globaliseringen och Internet är 

att sociala händelser på avstånd påverkar människan lika mycket som händelser lokalt. 

Människan är idag mer medveten om sin omvärld och viljan att engagera sig är stor. Att 

sortera sopor och välja ekologiska produkter har blivit en självklarhet. Fler företag har börjat 

ta ett samhällsansvar och engagera sig i etik- och miljöfrågor.  

1.2 Problemdiskussion 

Ett nytt samhällsklimat har vuxit fram till följd av globaliseringen och Internet. 

Globaliseringen har idag resulterat i sociala, kulturella och ekonomiska förändringar på alla 

nivåer i samhället. Internet har brutit nationella barriärer och skapat ett öppnare samhälle. 

Människan är idag mer medveten om sin omvärld och kräver att alla tar sitt sociala ansvar för 

att lösa globala ojämlikheter och hot. Handel är en ekonomisk hävstång och bidrar till att 

förändringar och förbättringar kan genomföras mer effektivt och snabbt.  Idag kan tydliga 

exempel på företag som försöker tillämpa etik- och miljötänkande som en del av sin affärsidé 

urskiljas i samhället. De godtar värderingar som stämmer överens med den engagerade 

konsumentens värderingar och försöker på detta sätt skapa ett mervärde och tillfredsställa de 

nya krav som finns bland konsumenter. Detta engagemang drivs parallellt med företags  

troget prioriterande vinstintresse. Om etik- och miljöengagemang endast är ett 

marknadsföringsknep för att skapa lojala kunder eller om det är baserat på ett genuint intresse 

för att förbättra omvärlden kommer att diskuteras. Huruvida kunden i sin tur uppfattar 

engagemanget som äkta eller oäkta ska undersökas med följande problemformulering:   

 

1. 3 Problemformulering 
 

• Vilka faktorer är viktiga för företag att ska skapa kundlojalitet genom etik- och 

miljöarbete?  

                                                                                                                                                         
25 http://www.konsumentverket.se  
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1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera och utvärdera det svenska detaljistföretaget Indiska 

Magasinets etik- och miljöarbete som en del av företagets affärsidé.  

1.4.1 Avgränsningar 

Uppsatsen ska avgränsas genom att den kvalitativa undersökningen av konsumenter endast 

ska vända sig till kvinnor. Detta eftersom Indiska Magasinets mål just nu är att sälja mode till 

kvinnor (utöver inredning och bruksartiklar). Kvinnor mellan 20-50 år är därutöver mest 

representativa för Indiska Magasinets kundgrupp.   

1.4.2 Perspektivdiskussion  

Fokus för denna studie är ett företagsperspektiv där kundlojalitet ska undersökas. 

Företagsperspektivet ska ställas mot kundperspektivet för att mäta kundens lojalitet gentemot 

företaget.  

1.5  Uppsatsens definition av centrala begrepp. 

I ramen för denna uppsats definieras begreppen äkta samt oäkta etik- och miljöarbete till hur 

företag väljer att arbeta med socialt engagemang. Med äkta etik- och miljöarbete syftar 

uppsatsen på företag som oberoende av konsumentens krav tar ett socialt ansvar och medvetet 

tillämpar ett långsiktigt åtagande som alla inom företaget är delaktiga i. Bakom arbetet finns 

ett hjärta, en vilja att engagera sig och skapa förändring. Med oäkta etik- och miljöarbete 

syftar uppsatsen på företag som tillämpar etik- och miljöarbete som en trend för att 

tillfredställa konsumentkraven. Engagemanget är tillfälligt och har som syfte att endast locka 

kunder.  
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2. METOD 
 
Metodkapitlet avser att redogöra för de vägval och strategier som skall genomföras i studien.   

 

2.1 Vetenskaplig perspektiv 

Uppsatsen behandlar ett hermeneutiskt perspektiv som är ett av två perspektiv inom forskning 

och handlar om tolkning och förståelse. Ett hermeneutiskt perspektiv har valts eftersom denna 

studie ska resultera i tolkningar av verkligheten.26  

2.1.2 Hermeneutik  

Hermeneutiken är ett holistiskt synsätt, som innebär att alla delar som studeras är en del av en 

helhet. För att förstå helheten måste delarna tolkas. Det hermeneutiska perspektivet har inom 

vetenskapen sitt ursprung i humaniora och är det vetenskapliga perspektivet som ska tillämpas 

i denna undersökning. Detaljistföretaget Indiska Magasinets etik- och miljöarbete som en del 

av företagets affärsidé ska studeras.27 De delar som belyses för att komma fram till helheten i 

uppsatsen är företaget, företagets anställda samt företagets konsumenter.  

2.1.2 Positivism  

Till skillnad från hermeneutiken har det positivistiska synsättet sitt ursprung i det 

naturvetenskapliga synsättet och går ut på att försöka förklara och beskriva.  Det positivistiska 

perspektivet tillämpas på den sociala världen och innebär att den sociala världen har både 

ramar och regler likaså orsaker och följder precis som i naturen. 28 Detta perspektiv lämpar 

sig inte till denna uppsats då det är ett enskilt fall som ska studeras.  

                                                 
26 Rosengren, 2001 
27 Hartman, 1998 
28 Denscombe, 2006 
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2.2 Vetenskapliga metoder 

Vid undersökning hör empiri och teori ihop. Empiri som inte har sin grund i en teori blir ett 

avskilt fenomen utan användning.  Likaså leder en teori som inte baseras på empiri lätt till 

spekulation. Det finns olika metoder för att koppla samman dessa två.29 

2.2.1 Induktion och deduktion 

 
Deduktiv ansats innebär att empirin ställs mot valda teorier. Deduktiv metod utgår från det 

generella till det konkreta.30  Uppsatsen har en deduktiv ansats, data som samlas in kommer 

att jämföras med de teorier som presenteras i nästa kapitel. Uppsatsens empiri kommer att 

bestå både av resultat från en enkätundersökning och intervjuer vilket innebär att kvantitativa 

och kvalitativa data kommer att användas.  

 

Motsatsen till deduktiv ansats är den induktiva ansatsen där undersökningen har sin 

utgångspunkt i empirin. Data samlas för att där hitta generella mönster som omvandlas till 

teorier eller generella begrepp.31 

2.2.4 Primär- och sekundärdata 

Tillgänglig data som är framtagen av tidigare forskare eller branschanalytiker som till 

exempel litteratur, tidskrifter och Internetsidor är sekundärdata. Den data som har använts i 

uppsatsen består av primärdata. Primärdata innebär förstahandskällor som samlas in av 

författarna genom frågeformulär,32 i detta fall ska frågeformuläret utföras på fallföretagets 

kunder för att undersöka den image detaljistföretaget Indiska Magasinet har bland sina 

kunder. Primärdata samlas även in genom att anställda på detaljistföretaget Indiska Magasinet 

intervjuas för att studera bilden företaget har av sig själv.  

  

                                                 
29 Johannessen, Tufte, 2003 
30  ibid 
31  ibid  
32 Halvorsen, 1992 
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2.3 Uppsatsens tillvägagångssätt 

En fallstudie av detaljistföretaget Indiska Magasinet ska genomföras. Huvudsakligen ska 

primärdata insamlas för studien. Genom en kvalitativ undersökning ska företagets profil 

studeras. Företagets verkställande direktör Sofie Gunolf, företagets etik- och miljöansvarig 

Renée Andersson, butikchefen i Uppsala Caroline Eklund Walin samt butiksanställda Mirto 

Postanidou skall intervjuas. Vidare skall företagets image undersökas genom en kvantitativ 

undersökning som utförs på företagets kunder genom frågeformulär.  

2.3.1 Fallstudie  

Inom samhällsforskning, i synnerhet vid småskaliga undersökningar, har det blivit mycket 

vanligt att använda sig av fallstudier33. När forskaren väljer att använda sig av fallstudier tar 

de till sig en rad besläktade idéer och preferenser som i kombination ger tillvägagångssättet 

dess speciella karaktär34. 

 

Enligt Denscombe utmärker fallstudier dess inriktning på bara en enda undersökningsenhet 

och detta för att belysa det generella genom att titta på det enskilda. Andra fördelar med 

fallstudier är att dessa studerar ett eller flera fall på djupet. Vidare fungerar fallstudier bra när 

sociala relationer och processer har en tendens att vara sammanlänkande med och gemensamt 

påverka varandra. En annan stark sida med fallstudier är att flera källor och flera metoder 

uppmuntras att användas.  Bland annat kan observationer av händelser kombineras med 

insamling av dokument från officiella möten och informella intervjuer med de involverade. 

En annan form som kan användas för att samla in information är att använda sig av 

frågeformulär. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att när forskaren har beslutat att använda sig av fallstudie som 

tillvägagångssätt är det ett strategiskt beslut som står i relation till undersökningens skala och 

omfattning och det bestämmer inte, i alla fall inte principiellt, vilken eller vilka metoder som 

ska användas. Just detta är en av fallstudiens starka sidor, att den tillåter flera metoder 

beroende på omständigheterna och de speciella krav som situationen ställer. Uppsatsen ska 

endast behandla Indiska Magasinet eftersom det enskilda fallet kan skapa insikter som kan ge 

                                                 
33 Denscombe  2006  s 41--54 
34 Ibid 
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vidare följder som troligen inte skulle komma fram om studien innefattade många olika 

objekt. Målsättningen är att belysa det generella genom att titta på det enskilda.35 

 

2.3.2 Intervju  

Det finns olika typer av forskningsintervjuer: strukturerade intervjuer, semistrukturerade 

intervjuer, ostrukturerade intervjuer, personliga intervjuer, gruppintervjuer, fokusgrupper. 

Denna studie ska bestå av personliga intervjuer. Följande förutsättningar måste finnas för att 

få det bästa utbytet av en intervju: 

• Det skall vara transparent mellan forskaren och den som skall intervjuas.  Det är ett 

möte som har för avsikt att producera material som kommer att användas i 

forskningssyfte och som har ett godkännande av den intervjuade. 

• Den intervjuades ord kan betraktas som protokollförda och dokumenterade. Det vill 

säga att allt som den intervjuade säger under intervjun kommer att användas vid ett 

senare tillfälle samt att det som är sagt kommer att uppfattas som ett autentiskt uttryck 

och inte som ett skämt eller påhitt. 

• Dagordningen bestäms av forskaren och det innebär att forskaren styr diskussionen 

med sin intervjustil. Forskaren bör leda och kontrollera tillvägagångssättet och styra 

diskussionen i rätt riktning. 
För att undersöka företagets profil ska anställda på företaget intervjuas. Till denna studie ska 

verkställande direktör Sofie Gunolf intervjuas för att bland annat diskutera företagets 

affärsidé samt hur Indiska Magasinet arbetar med etik- och miljöfrågor. Vidare ska Renée 

Andersson intervjuas. Renée är etik- och miljöansvarig på Indiska Magasinet. Till Renée skall 

frågor om företagets etik- och miljöarbete i Indien ställas. Carolin Eklund Walin som arbetar 

som butikschef på Indiskas Magasinets butik i Uppsala möter dagligen företagets kunder. 

Med henne ska olika beteenden hos den lojala kunden diskuteras. Vidare ska butiksanställda 

Mirto Postanidou intervjuas för att diskutera hur företaget motiverar sina anställda.  

 

2.3.3 Frågeformulär 

För att ett frågeformulär skall karakteriseras som forskningsmässigt ska det vara utformat för 

att samla information som sedan kan användas som data för analys. Frågeformuläret ska bestå 

                                                 
35 Denscombe 2006 
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av en nedtecknad serie frågor. Det är viktigt att alla som skall besvara frågeformuläret läser en 

identisk uppsättning frågor. Därför ska formuleringen av frågor vara konsekvent och exakt 

vilket underlättar bearbetningen av svaren.36 Den population som ska studeras med hjälp av 

ett frågeformulär är kunder som ofta handlar på Indiska Magasinet. Populationen ska 

representera den trogne kunden som ofta gör sina inköp på Indiska Magasinet. Populationen 

skall bestå av 30 tillfrågade respondenter. Frågeformuläret kommer att bestå av flervalsfrågor 

som respondenterna ska besvara i butiken. 

 

2.3.4 Urval  

Denna uppsats består av en fallstudie på detaljistföretaget Indiska Magasinet och belyser 

företagets etik- och miljöarbete. Valet att belysa företaget Indiska Magasinet är grundat i att 

företaget är ett utmärkt exempel på företag som aktivt engagerar sig i etik- och miljöfrågor 

sedan flera år tillbaka.37 Därmed handlar det om ett bekvämlighetsurval. Vidare belägg för 

bekvämlighetsurvalet är att en praktik på företagets marknadsavdelning utförts av en av 

författarna i samband med studierna. Praktiktiden har resulterat i personlig kontakt med 

anställda på företaget samt en förståelse för företagets värderingar och förhållningssätt. Även 

valet att genomföra enkätundersökningen i Uppsala är ett bekvämlighetsurval då butiken i 

Uppsala rekommenderats av Indiska Magasinets huvudkontor.  

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet handlar om att forskningsdata representerar sanningen, verkligheten och huruvida 

det behandlar de väsentliga frågorna. Det handlar om att nå en så hög validitet som möjligt för 

att på så sätt kunna uppnå en hög relevans. Data som samlas in utgör den empiri som sedan 

skall analyseras. Denna studie kommer att innehålla både kvalitativa och kvantitativa data. 

Kvalitativa data, i form av djupintervjuer, innebär personlig direktdata. Direktdata kan 

kontrolleras och styras samtidigt som den samlas in så att den blir relevant till studien som 

                                                 
36 Denscombe 2006 
37 www.indiska.com 
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skall genomföras. 38 Det innebär att validiteten blir av hög karaktär. Kvantitativa data i form 

av frågeformulär innebär hårddata som lämpar sig för räkneoperationer.39  

 

Begreppet reliabilitet handlar om hur tillförlitlig data är. Viktigt är vilken data som används, 

hur den insamlats och hur den bearbetas. Reliabilitet testas genom att samma undersökningar 

upprepas 40. Den här uppsatsen ska genom att studera Indiska Magasinets profil samt image 

undersöka om företagets etik- och miljöarbete skapar kundlojalitet. Genom att undersöka 

kunder samt anställda oberoende av tillfälle ska samma resultat med största sannolikhet 

framföras. 

 

2.5 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet menas att de resultat undersökningen ger skall kunna tillämpas till 

likartade förhållanden.  Utförbarheten för att kunna generalisera resultaten från en studie till 

en annan är beroende av huruvida studiens fall påminner om andra av samma typ41, det vill 

säga att andra företag skall finna denna studie relevant för sin verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Denscombe 2006 
39  Johanessen, Tufte, 2003 
40  ibid 
41 Denscombe 2006 
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3. TEORI 
Teorikapitlet avser att behandla den teoretiska bakgrunden som denna uppsats ska bygga på. 

Vidare ska faktorer samt variabler som ska kopplas till empirin lyftas fram. 

3.1 Teoretisk introduktion  

Uppsatsen lyfter fram följande problem: Vilka faktorer är viktiga för företag att skapa 

kundlojalitet genom miljö- och etikarbete? Fokus för denna studie är företagsperspektivet där 

kundlojalitet ska undersökas. Företagsperspektivet skall ställas mot kundperspektivet för att 

mäta kundens lojalitet gentemot företaget. Kundlojalitet är målvariabeln för uppsatsen.  

Affärsidén genomsyrar, utifrån ett holistiskt synsätt, företagets alla delar och skapar en helhet 

i företaget som sedan förmedlas till de anställda. För att undersöka företags etik- och 

miljöarbete som en del av affärsidén tillämpas teorin om affärsidén. Ytterligare ska olika 

marknadsföringskanaler lyftas fram för att undersöka marknadsföringen av etik- och 

miljöarbete. Den interna marknadsföringen lyfts fram för att skapa underlag till relationen 

mellan företag och anställda. Vidare ska den externa marknadsföringen belysas för att 

undersöka företagets marknadsföring av etik- och miljöarbete till kunden. Förutom detta ska 

den interaktiva marknadsföringen undersöka kopplingen mellan anställda och kunder, hur 

den effektiveras och medverkar till skapandet av involvering. Därtill ska involveringsteorin 

lyftas fram. Teorin ska behandla konsumentens grad av involvering i företagets etik- och 

miljöarbete. Höginvolvering är en grundläggande förutsättning för att uppnå högsta graden 

av lojalitet. Den engagerade lojaliteten är den högsta graden av lojalitet och den mest 

relevanta för denna studie. Vilket innebär att kunden visar ett intresse till de värderingar 

företaget besitter och det mervärde företagets etik- och miljöarbete genererar. 

3.2 Perspektivval: Relations- och transaktionsmarknadsföring  

Inom marknadsföringen finns det två framstående inriktningar närmare bestämt 

transaktionsmarknadsperspektivet och relationsmarknadsperspektiven. De framhåller skilda 

inställningar till hur ett företag bäst kan marknadsföra sig. Antingen kan ett företag välja att 

använda sig av de fyra P: na (4P) som innebär att företaget konkurrerar med produkt, pris, 
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påverkan och plats där tonvikten är att ge lägsta pris, eller så kan företaget utveckla 

långsiktiga relationer, genom att arbeta med att bygga nätverk, relationer och interaktion med 

kunderna.42  
 

3.2.1 Transaktionsmarknadsföringsperspektivet 
Inom transaktionsmarknadsföringen ses försäljningen som en engångshändelse.  Det betyder 

att när köpet är gjort är kontakten avslutad och säljaren har inget intresse av att bygga upp 

någon lojalitet hos köparen. Man brukar säga att transaktioner saknar minne och 

sentimentalitet.43 

 

Konkurrensens betydelse mellan olika företag betonas inom traditionell marknadsföring. Här 

konkurrerar man med hjälp av marknadsmixen som skapas genom att blanda de fyra P:na: 

pris, produkt, plats och påverkan. Marknadsföringsmixen består av alla ingredienser som ett 

företag kan använda sig av för att påverka köplusten hos konsumenten. I 

transaktionsmarknadsföringen säger det faktum att man gjort affärer med en kund ingenting 

om sannolikheten att göra affärer igen, inte ens om man gjort många affärer. Det låga priset är 

det som förenar köpare och säljare.44 
 

 

3.2.2 Relationsmarknadsföringsperspektivet 
I relationsmarknadsföringsperspektivet är samverkan för att skapa värde för kund och företag 

i fokus.45 Det sker genom samspel och långsiktiga relationer till kunderna samt att säljaren 

erbjuder ännu mer än vad kunden har förväntat sig. Mellan säljaren och köparen byggs en 

relation upp som gynnar båda parter. Priset blir inte det avgörande i relationen utan andra 

parametrar skapar ett värde för båda.46 Relationen är följaktligen det centrala och skapas 

tillsammans med kunden - ett mervärde skapas.47 

 

                                                 
42 Gummesson (2002) s 350 
43 Gummesson (2002) s 31-32 
44 ibid 
45 Grönroos 1996 s 15 
46 Gummesson 2006 s 36 
47 Gummesson  2006 s 10 
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Företag som arbetar med etik och miljö erbjuder kunderna ett mervärde. Uppsatsens 

målvariabel är kundlojalitet vilket bygger på långsiktiga relationer. I och med detta ska 

relationsmarknadsföringsperspektivet tillämpas till denna uppsats. 
 

3.3 Teorin om Affärsidé  

Richard Normann skildrar i boken ”Skapande företagsledning” sin teori om affärsidén.48 

Grundläggande egenskaper hos ett företags affärsidé kan uttrycktas på en hög 

abstraktionsnivå, vilket inte hindrar varje affärsidé från att vara unik på en mer konkret nivå: 

 

1. Affärsidén har systemkaraktär, dvs. den består av en lång rad olika komponenter som 

bildar ett komplicerat mönster – ett system. Affärsidén är ett slags uttryck för 

”helheten” i detta system. 

 

2. En beskrivning av affärsidén fordrar beskrivningar på flera nivåer, nämligen av: 

• den nisch i omgivningen som företaget dominerar- företagets revir 

• de produkter eller det ”system” som erbjuds reviret 

• de resurser och interna förhållanden i företaget med vilkas hjälp dominansen 

åstadkommes 

 

3. Affärsidén är ett uttryck för konkreta förhållanden som existerar i ett företag: den 

beskriver företagets faktiska sätt att fungera eller – som vi ibland lite vanvördigt 

brukar uttrycka det – ”sätt att tjäna pengar”. En affärsidé existerar inte förrän den är 

förverkligad; en ännu oprövad idé om var eller hur man kan tjäna pengar är ingen 

affärsidé – möjligen en idé om en affärsidé. 

 

4. Affärsidén kan sägas representera ett ”överlägset kunnande” eller en ”överlägsen 

förmåga”. Denna förmåga finns vanligen inbyggd eller – med Selznicks uttryck – 

förkroppsligad i företagets organisatoriska struktur och hos dess signifikanta aktörer 

(för vissa typer av affärsidéer, exempelvis den som utövas av en fastighetsmäklare, 

kan huvuddelen av kunskapen finnas inbyggd i en person). 

 

                                                 
48 Normann 1975 s 52-53 
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5. Affärsidén är en historisk produkt som på grund av sin komplexitet är svår att imitera. 

Revir som en gång erövrats har därför en tendens att bli relativt intakta. Men detta 

innebär samtidigt att en affärsidé kan vara mycket besvärligt att lära in och 

”förkroppsliga” i organisationen. 

 

Harmoni och överensstämmelse är begrepp som fångar affärsidéns karaktär. En affärsidé kan 

liknas vid ett komplicerat och väl inoljat maskineri, där alla delar passar till varandra och 

bidrar till helheten. 49 

 

Utifrån teorin om affärsidén avser denna uppsats att undersöka engagemanget i etik- och 

miljöfrågor som en komponent i affärsidén. Affärsidén löper genom företagets alla delar och 

skapar ett holistiskt arbetssätt i företaget som vänder sig mot de anställda på företaget och 

omvärlden.   

3.4 Teorin om Service Profit Chain 

Philip Kotler, professor i internationell marknadsföring, skriver om teorin om Service profit 

Chain och menar att framgångsrika serviceföretag investerar både i anställda och kunder.50 

För de företag som tillämpar teorin om Service Profit Chain innebär det att företagets vinst är 

ett resultat av både de anställdas och kundernas tillfredställda behov. Teorin består av följande 

fem steg: 

 

1. Intern servicekvalité - Innebär noga utvald personal, som är utbildade av företaget. 

Hög kvalité på arbetsmiljön, företaget har support för anställda som har nära 

kundkontakt. Resultatet av detta leder till lojala medarbetare. 

2. Tillfredställda och produktiva serviceinriktade anställda - De anställda blir mer 

tillfredställda och lojala. 

3. Bättre värde på service – Effektivitet, service samt kompetenta kundrelationer ger 

lojala kunder. 

                                                 
49 Normann, R. 1975 s.52-53 
50 Kotler 2001 s . 547 
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4. Tillfredställda och lojala kunder - Tillfredställda kunder som förblir lojala med 

upprepade köp och ger rekommendationer om företaget till potentiella kunder, som 

leder till nya kunder och återköp av befintliga kunder. 

5. Vårdad servicevinst och utveckling - Överlägsen utförande av serviceföretag.  

 

 

Detta innebär att företag i första hand måste vårda samt utveckla de anställda inom företagen. 

Kotler menar att företag utöver det traditionella marknadsföringsarbetet måste arbeta även 

med intern marknadsföring. Nedanstående figur visar hur serviceinriktade företag behöver 

arbeta med både intern marknadsföring och extern marknadsföring. 

 

 

 

                     Företag 
 

Intern     Extern 
Marknadsföring   Marknadsföring 

 
 
 
 
                     Anställda             Kunder  
 

Interaktiv 
Marknadsföring 

3.4.1 Intern marknadsföring  

Intern marknadsföring innebär att företag måste investera i de anställdas kvalité och 

utförande. De skall få träning så att de besitter kompetensen att kunna driva fram en stark 

relation beträffande kontakten mellan kund och anställda. Enligt Kotler är det viktigt att 

anställda inom ett företag får all support som krävs från ledningen och möjlighet att arbeta i 

ett team för att på bästa sätt kunna skapa kundtillfredställelse. För att företaget skall kunna 

leverera hög kvalité på service måste alla inom företaget arbeta kundorienterat. Kotler skriver 

att det inte är tillräckligt för företaget att ha en marknadsavdelning som arbetar med 

traditionell marknadsföring medan resten av företaget arbetar på sitt sätt. Marknadsförare 

måste även uppmuntra andra anställda inom företaget att arbeta utifrån ett 

marknadsföringsperspektiv. Det är viktigt att intern marknadsföring fungerar som förebild för 

extern marknadsförning.  
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3.4.2 Extern marknadsföring 

Extern marknadsföring riktar sig enligt Kotler från företaget ut till kunderna och består av de 

fyra P:na (marknadsmixen). De fyra P:na är pris, produkt påverkan och plats. Den externa 

marknadsföringen kan föras ut genom många olika kanaler och ansvarar för prissättning av 

nya varor eller tjänster, distribution och lansering av nya produkter och tjänster. Den externa 

samt den interna marknadsföringen måste överensstämma med varandra för att uppnå bästa 

möjliga resultat gentemot kunden.  

3.4.3 Interaktiv marknadsföring  

Det är viktigt att förstå att kvalité är beroende av kvalitén på relationen mellan kund och 

säljare. Vid marknadsföring, speciellt när det rör sig om hög kundkontakt och professionell 

service, så är kvalitén beroende av den som levererar service samt kvalitén på själva servicen. 

Att effektivt leverera service samt effektivt integrera kunden är viktigt för att uppnå 

tillfredställda transaktioner av service.  Kotler skriver att det är viktigt att marknadsförare inte 

tror att de kan tillfredställa kunder genom att endast tillföra god teknikservice. Varje 

interaktion ger möjlighet till sanning skriver Kotler. Kunden bedömer inte bara själva 

servicen utan även hela företaget. Därav kan inte anställda på företag tillfredställa en kund 

endast genom att tillföra god teknisk service. Som tidigare nämnts leder en effektiv relation 

mellan säljare och kund till en tillfredställd kund.51 

 

Utifrån teorin om Service Profit Chain avser denna studie att undersöka marknadsföringen av 

oäkta kontra äkta etik- och miljöengagemang. Den interna marknadsföringen är viktig för att 

undersöka relationen mellan företaget och anställda och den interaktiva marknadsföringen är 

viktig för att belysa relationen mellan anställd och kund. En effektiv interaktiv 

marknadsföring är ett redskap för att skapa lojala kunder.  Den externa marknadsföringen av 

ett företags etik- och miljöarbete mot kunden ska lyftas fram för att undersöka om det är 

möjligt att förmedla etik- och miljöarbetet till konsumenten utan att det uppfattas som oäkta. 

                                                 
51 Kotler, 2001 
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3.5 Involvering 

Fills involveringsteori lyfter fram konsumentens beslutsbeteende52. Teorin behandlar graden 

av involvering i företaget, produkten eller i köpprocessen. Teorin klassificerar följande tre 

grupper: hög-, låg- och nollinvolvering. Graden av involvering bestämmer mängden 

information kunden vill ta del av.  

 

Involveringsteorin bygger på tid, risktagande samt personlig relevans hos kunden. Graden av 

involvering ändras med tiden för konsumenten då den kan ändra uppfattning när den vant sig 

vid produkten.  Involveringen kan vara hög eller låg. 

3.5.1 Höginvolvering 

Höginvolverade kunder har i förväg avsatt tid åt att hitta information om produkten samt 

företaget innan köptillfället för att reducera risktagandet. EPS (Extended Problem Solving) är 

avgörande i beslutstagandet. EPS betyder att konsumenten lägger ner mycket tid åt 

informationssökning för att hitta den bästa lösningen. Ett klassiskt drag för höginvolverande 

köp är att inställning till produkt och företag fattas innan själva köpet.  Ett lyckat höginvolverat 

köp leder till ett långsiktigt beteende som en följd av produktens kvalité, funktion och 

konsumentens förväntningar. En involverad konsument är inte heller priskänslig.  

3.5.2 Låginvolvering 

Låginvolverade kunder innebär minskat risktagande. Köpen sker impulsivt utan 

förundersökning om varken företag eller produkt. Till låginvolverade produkter tillförs 

kommunikation som ett hjälpmedel för att frambringa kännedom om produkten vid köp.  

Kommunikationen är ofta kort och omfattar mindre information jämfört med höginvolverande 

produkter. Däremot är upprepning av meddelanden nödvändigt för att skapa intresse hos 

kunden. För låginvolverade produkter är pris viktigt. Produktens värde i relation till priset 

avgör val av varumärke/produkt.53 

 

Involveringsteorin konstaterar att höginvolverade kunder har ett intresse och engagemang för 

företagets affärsidé. Samtidigt som företag engagerar sig i kunden och sin omvärld genererar 

detta ett starkt förtroende som i sin tur frambringar kundlojalitet.  

                                                 
52 Fill, 1999 

 24



 

3.5.3 Intern kommunikation  

Det finns flera olika styrformer. Centrala är målstyrning samt processtyrning. Målstyrning 

lämpar sig till begränsade planeringsmiljöer eller då företag har så pass överlägsen styrka, att 

man i sin planering inte behöver ta hänsyn till omgivningen. I första hand formuleras mål och 

sedan alternativa planer som bedöms med hänsyn till beräknad måluppfyllelse. Processtyrning 

innebär att människan och företagsledningen ses som lärande och kunskapsbyggande system. 

Flexibilitet och förmåga till nyskapande är viktiga förutsättningar för framgång. 54 

 

Utifrån involveringsteorin avser denna studie att undersöka konsumenter och dess 

beslutsbeteende. Teorin ska behandla kundens grad av involvering i företags etik- och 

miljöarbete. Höginvolvering är en grundläggande förutsättning för att uppnå högsta graden 

av lojalitet. Fenomenen som ska studera äkta kontra oäkta etik- och miljöengagemang sker i 

denna uppsats genom målstyrning samt processtyrning. Dessa har en stor betydelse vid 

skapandet av involvering. Involvering är central även i teorin om affärsidén (se punkt 3.3) 

samt serviceprofit chain (se punkt 3.4).  

 

3.6 Kundlojalitet 

Söderlunds skildring av teorin om kundlojalitet behandlar olika grader av lojalitet. Det viktiga 

är att klargöra hur pass lojal en kund är jämfört med att bara klargöra lojalitet/illojalitet.55  Det 

huvudsakliga är att företag skapar högsta möjliga lojalitet. 

 

Feurst lojalitetsteori omfattar fyra olika grader av lojalitet, de fyra graderna behandlar olika 

starka kopplingar mellan kund och företag. Minst eftersträvad lojalitet är den tvingade 

lojaliteten som dyker upp när det är brist på alternativ eller dyrt och tidskrävande att hitta ny 

leverantör.56 Feurst andra grad av lojalitet består av den köpta lojaliteten. Denna tar form när 

en kund med avsikt väljer ett företag för att inkassera en yttre belöning. Belöningen kan bestå 

                                                                                                                                                         
53 Fill, 1999 
54  Normann, 1975 
55 Söderlund, 1997 
56 Feurst, 1999 
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av rabatter eller produkter.57  Tredje grad av lojalitet är praktisk lojalitet och träder fram i 

form av rutiner och vanor.  Kunden väljer instinktivt mellan tidigare alternativ som ett resultat 

av bekvämlighet. Praktisk lojalitet motverkas om kunden erbjuds nya alternativ eller större 

förenkling. Feurst fjärde lojalitet består av en medveten engagerad lojalitet. Kunden strävar 

efter funktionella egenskaper där kvalitén spelar en stor roll.  Denna form av lojalitet handlar 

om att kunden visar ett intresse samt entusiasm till företagens symbolvärden, status och 

värderingar.58 Feurst fjärde lojalitetsgrad är svårast att skapa. Dock medför den medvetna 

engagerande lojaliteten det starkaste skyddet mot konkurrenterna. 

 

Utifrån teorin om kundlojalitet avser denna studie att undersöka konsumenten. Den 

engagerade lojaliteten är den högsta graden lojalitet och den mest relevanta för denna studie. 

Den innebär att kunden visar intresse till de värderingar och det mervärde företags etik- och 

miljöarbete genererar.  

                                                 
57 ibid 
58 ibid 
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3.7 Teoretisk syntes  

Problemet som belyses i uppsatsen lyder: Vilka faktorer är viktiga för företag att skapa 

kundlojalitet genom etik- och miljöarbete? För att svara på problemformuleringen har 

teorierna kopplats ihop till en teoretisk syntes. Den teoretiska syntesen behandlar företags 

äkta kontra oäkta engagemang i etik- och miljöfrågor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etik- och 
miljöarbet
/

Etik- och 
miljöarbet

Anställda Affärsidé 

 
 Kund-

lojalitet 
Kund- 
lojalitet 

Intern 
Marknadsföring 

            Äkta etik- och miljöarbete   Oäkta etik- och miljöarbete  

Intern 
Kommunikation/ 
processtyrning 

 
Extern  
marknadsföring 

Intern 
Kommunikation/ 

målstyrning 

 

 

 

 

 

     (Figur 1- egen modell) 
 

KUNDLOJALITET 

 
Den teoretiska syntesen visar två olika förhållningssätt företag kan använda vid tillämpandet 

av etik- och miljöarbete för att skapa kundlojalitet. Processtyrning visar etik- och miljöarbetet 

som en del av affärsidén. Den genomsyrar företagets alla delar och förmedlas ut till de 

anställda. Dubbelriktad styrning kommuniceras internt och den interaktiva marknadsföringen 

mellan anställd och kund effektiveras och skapar kundlojalitet. Syntesen påvisar att 

processtyrning resulterar i äkta etik- och miljöarbete. Målstyrning visar etik- och miljöarbetet 

som en del av affärsidén. Enkelriktad styrning kommuniceras inom företag och extern 

marknadsförs ut till kunden för att skapa kundlojalitet. Syntesen påvisar att målstyrning leder 

till oäkta etik- och miljöarbete. 
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3.8 Teoretisk referensram 

Syftet med denna studie är att analysera och utvärdera det svenska detaljistföretaget Indiska 

Magasinets etik- och miljöarbete som en del av företagets affärsidé och dess förmåga att 

skapa kundlojalitet. För att genomföra detta har en teoretisk referensram sammanställts som 

underlag för undersökningen. De faktorer som är relevanta är hämtade från ovanstående 

teorisyntes. Faktorerna omvandlas till mätbara variabler som sedan används i empirin. De 

oberoende variablerna är varandras motpoler där den ena utesluter den andra.  

 
 
Teori  Faktor   Oberoende variabler 

 
Holistiskt affärsidé  Kommunikation  Målstyrning / 

Processtyrning 

 

Intern  Företagets investering i anställda Hög investering/ 

marknadsföring    Låg investering 

 
Extern  Företagets investering i kunden Hög investering/ 

marknadsföring    Låg investering 
 

Interaktiv  Anställdas investering i kunden Hög investering/ 

marknadsföring    Låg investering 

 

Involvering  Kundens grad av involvering Hög involvering / 

      Låg involvering 

 

De första oberoende variablerna som ska ställas mot varandra är målstyrning kontra 

processtyrning. Här mäts om ledningen arbetar med att kommunicera en enkelriktad styrning 

eller dubbelriktad styrning inom företaget.  Detta ska undersökas genom att intervjua 

ledningen.  

 

Nästa steg som ska undersökas är företagets investering på anställda för att mäta den interna 

marknadsföringen av företagets etik- och miljöarbete. De oberoende variablerna som ska 

mätas är hög kontra låg investering i anställda. Detta ska utföras genom att intervjua 

företagets anställda och ledningen. 
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Vidare ska företagets investering i kunden studeras för att mäta den externa marknadsföringen 

av företagets etik- och miljöarbete. De oberoende variablerna som ska mätas är hög kontra låg 

investering i kunden. Detta ska studeras genom att intervjua företagets verkställande direktör. 

 

Därefter ska de anställdas investering i kunden granskas för att mäta den interaktiva 

marknadsföringen av företagets etik- och miljöarbete.  De oberoende variablerna som ska 

ställas mot varandra är hög kontra låg investering i kunden. Detta ska undersökas genom att 

titta på hur företagets anställda bemöter konsumenten.  

 

Slutligen ska kundens grad av involvering i företagets etik- och miljöarbete studeras. De 

oberoende variablerna som ska mätas är hög kontra låg involvering för företagets etik- och 

miljöarbete. Detta ska utföras genom att undersöka Indiska Magasinets kunder med hjälp av 

ett frågeformulär. 

 

Beroende variabel 

Den beroende variabeln/ målvariabeln för uppsatsen är  lojalitet, denna påverkas av de 

oberoende variablerna. 
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5. EMPIRI 
 
Empirikapitlet består av en beskrivning av fallföretaget Indiska Magasinets verksamhet. 

Vidare redogörs för de fyra intervjuerna som har genomförts på anställda i företaget samt 

undersökningen som genomförts på företagets kunder. 

 

5.1 Fallföretag 
Indiska Magasinet är ett familjeföretag som drivs av familjen Thambert. Grundaren av 

företaget är Åke Thambert som köpte butiken på 1950-talet. I dag är han hedersordförande i 

styrelsen, operativ styrelseordförande består idag av sonen Anders Thambert och vice 

styrelseordförande består av dottern Christina Baines. Sofie Gunolf, tredje generationen i 

familjen tillträdde som VD i juni 2006. Indiska Magasinet har idag totalt 80 butiker, 

etablerade i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Indiska har 700 personer anställda, de 

flesta arbetar i butikerna. Företagets vision är att krydda Sverige och Europa med färg, värme 

och glädje, att påverka med indisk och orientalisk kultur och att skapa en bild av en annan 

värld. Företagets affärsidé lyder enligt följande: Indiska ska sälja en unik mix av mode och 

inredningsaccessoarer med inspiration från Indien, som tilltalar många.59 

 

Indiska Magasinet stödjer sedan många år ett flertal sociala projekt inom Peace Trust i Indien 

och har som krav att alla deras leverantörer uppfyller företagets uppförandekod som är 

baserad på ILO:s konventioner om arbetsvillkor och FN:s konvention om barns rättigheter.60  

 

5.2 Intervju med Indiska Magasinets etik- och miljöansvarig              

Renée Andersson, etik och miljöansvarig på Indiska Magasinet ställde upp på en intervju 

tisdagen den 22 maj 2007, med ändamålet att svara på frågor som är relevanta för denna 

studie. Nedan följer de frågor som ställdes till Renée Andersson samt de svar hon gav. 

 
                                                 
59 indiska.com 

 
60 www.indiska.com 
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Renée börjar med att berätta övergripande om etik och miljöarbetet. 

Indiska Magasinet är ett humant familjeföretag och består av 700 anställda. Företaget har inga 

inköpskontor i Indien och äger inga fabriker någonstans i världen utan Indiska magasinet 

köper av leverantörer. Företaget har ungefär 130 huvudleverantörer, de flesta finns i Indien. 

Indien är vår huvudinspiratör och inspirationskälla. Indiska Magasinet antog 

uppförandekoden 1998 och började arbeta uttalat med mänskliga rättigheter och miljöfrågor.  

Mitt arbete är att se till att lagen efterlevs i de fabriker vi arbetar med. 

 

Vilken respons har ni fått från omvärlden när det gäller ert arbete med etik- och 

miljöfrågor? 

Sedan 1998 har företagets etik och miljöarbete varit en integrerad del av affärsverksamheten.  

Vi informerar allmänheten om detta arbete bland annat på vår hemsida. Vi har varit på flera 

skolor och universitet, vi har träffat blivande direktörer och VD:n för att berätta hur man 

arbetar med dessa frågor på ett bra sätt. Vi bedriver en opinionsbildning. 

 

Detta område är nytt för många företag, det är få som bryr sig, men det växer idag som aldrig 

förr och det är något som man inte kan ignorera och hålla sig undan. Vi på Indiska Magasinet 

har gjort många förändringar och vi går ut med det så att andra företag också ska börja arbeta 

med dessa frågor. Vi går ut i media och informerar om vårt arbete, vi deltar i debatter och 

medverkar i rapporter, exempelvis ”Rena kläder”.  

 

Hur har etik- och miljöarbetet påverkat företaget internt? 

Vårt arbete är en självklarhet i hela företaget. Vi kan inte ändra hela världen men vi tar vår del 

av ansvaret. Det är självklart att vi bryr oss om hur det ser ut, allt från medarbetarna på lagret 

till våra anställda på inköp är delaktiga. Det märks på våra anställda hur häftigt de tycker det 

är med att vi tar ett ansvar, speciellt när de hör om resultaten. Leverantörerna klassificeras 

efter tre grupper: Unacceptable, Acceptable, Satisfactory och Good. Indiska erbjuder alltid 

sina leverantörer en chans att förbättra sig. Denna klassificering är viktig både för 

leverantörerna och för oss på Indiska. När inköparna ska lägga en order hos leverantören kan 

de se vilken grupp den tillhör. Har leverantören klassificerats som Unacceptable så handlar vi 

inte av honom.  
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Hur får de anställda på företaget kunskap om ert etik- och miljöarbete? 

All fastanställd personal på Indiska får utbildning om Indiska Magasinets etik- och 

miljöarbete. Vi har mycket internutbildning och konferenser. Företaget skickar ut veckobrev 

som ständigt informerar händelser och förändringar. Däremellan kan jag skicka ut information 

vid behov eller skriva en artikel i vår interna tidning. Företagets etik och miljöarbete har 

skapat än mer självrespekt på företaget. Det är intressanta frågor som har lockat till sig bra 

medarbetare. Indiskas nuvarande inköpschef arbetade tidigare på två svenska företag som inte 

hade planer på att engagera sig i etik- och miljöfrågor trots att hon lade fram förslaget om att 

uppta en uppförandekod. För närmare ett år sedan sökte hon sig aktivt till Indiska Magasinet, 

hon hade kunskap om att vi på Indiska bryr oss och arbetar aktivt med att förändra. Vi lockar 

bra anställda. På design- och marknadsavdelningarna har vi flera praktikanter som har sökts 

sig till oss av samma skäl, våra anställda känner en stolthet att få vara en del av det goda 

arbetet som bedrivs och det förs i sin tur över till våra kunder. 

 

Visar kunderna ett intresse för ert etik- och miljöarbete? 

De flesta konsumenterna bryr sig inte om etik och miljöfrågor, för många är prisfrågan mest 

relevant. Men så finns det en liten grupp som bryr sig och de pratar ofta med en mycket hög 

röst. De skapar uppmärksamhet. Vi måste ta vårt ansvar. Vi har också krav från våra kunder. 

Det skickas och e-postas brev till mig ständigt från konsumenter som har frågor och kräver att 

vi tar vårt ansvar. Våra leverantörer blir förvånade när vi berättar att våra konsumenter bryr 

sig och om leverantörerna inte uppfyller våra krav och förbättrar sig så kan Indiska Magasinet 

inte fortsätta handla från dem. 

 

5.3 Intervju med Indiska Magasinets VD 

Sofie Gunolf, verkställande direktör på Indiska Magasinet ställde upp på en intervju fredagen 

den 11 maj 2007, med ändamålet att svara på frågor som är relevanta till denna studie. 

Nedan följer de frågor som ställdes till Sofie Gunolf samt de svar hon gav.  
 
 

Vad är viktigt med Indiska magasinets affärsidé samt hur har den utvecklats? 

Det finns godhet i företaget, det humana. En röd tråd som genomsyras i hela företaget. Sedan 

hur kunderna upplever denna röda tråd vet vi ingenting om.  
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Hur arbetar ni på Indiska magasinet i förhållande till teorin om Service Profit Chain? 

Vi finns för att våra kunder tycker om oss, därför har Indiska magasinet precis påbörjat ett 

nytt arbetssätt som sätter kundlöftet i fokus. Indiska har gjort en varumärkesplattform som ska 

genomsyra företagets personlighet, arbetssätt och vad vi erbjuder till våra kunder. Detta 

utmynnar i ett kunderbjudande som ska genomsyra hela organisationen.  Att sätta kunden i 

fokus är det ett nytt sätt för Indiska att arbeta på.  

 

Hur ser ni på ert etik- och miljöarbete och hur ser kunden på ert engagemang?  

Det man kan se är att våra kunder pratar mer om det, man ställer fler frågor, inte på ett 

anklagande sätt utan på ett nyfiket sätt och det gäller främst om produktionen i Indien. Indiska 

har varit i blåsväder när det gäller etikfrågor det senaste halvåret. Många kommer till oss och 

ger sin syn på kritiken som förts fram. Intresset ökar och man frågar mer idag än vad man 

gjorde för två år sedan om produktionen. Kunder ställer krav på att personalen i butiken ska 

ha ett svar. De är många som skriver eller ringer till Renée med frågor. Indiska har alltid varit 

öppna och transparent med dessa frågor, vi ser dessa frågor som varken kontroversiella eller 

konstiga. Vi har ett ansvar och det ska vi ta.  

 

Handelsfilosofin -- en folder som ni gjort, vad är tanken bakom?  

Foldern är tillgänglig till alla, det är fakta och upplysning om hur vi jobbar med dessa frågor. 

Exempelvis är det inte många som vet vad en uppförandekod är för något. Handelsfilosofin 

finns för att kunden ska få en inblick på ett enkelt sätt, och den ska finnas tillgänglig i 

butikerna. 

 

Är ert etikarbete en dold  strategi för att skapa lojalitet? 

Indiska vill inte sälja ett gott samvete. Kunderna ska komma till Indiska för att de vill handla 

på Indiska och inte för att stilla sitt dåliga samvete för att vi gör en god gärning. För oss är det 

en självklarhet i hela vår filosofi att vi jobbar med att förändra och förbättra. Indiska går gärna 

ut med detta för att inspirera andra företag. Vi får bära hundhuvudet för hela branschen, det är 

mödan värt om vi kan få andra företag att prata om det. Vi är stolta över att vi handlar i 

Indien, det är en del av vår affärsidé, vi går ut med det.  

 
Är er satsning på etik och miljöprojekt en dold strategi för att skapa lojala kunder? 

Det är viktigt att våra kunder har information att vi gör vad vi kan för att påverka i våra 

produktionsled men vi kommer aldrig att gå ut med det i vår marknadsföring och få oss själva 

att framstå som ett företag som är bättre än något annat. Men vi för gärna ut vårt budskap. Vi 
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tar gärna debatten gentemot andra organisationer som hoppar på oss. Där är vi inte tysta, vi 

vågar ta kritiken och bära hundhuvudet bara vi får säga vad vi tycker. Det är ett risktagande 

men samtidigt en styrka att göra så. Det är viktigt att man är trovärdig i det man gör, att det 

inte blir en gimmick utan att det finns ett hjärta bakom det.  

 

Ser ni en skillnad hos kunden? 

Renée är en förebild i branschen och en inspiration. Genom föreläsningar och kurser på bland 

annat universitet har vi gått ut och berättat hur vi ser på etikfrågor och hur man kan skapa en 

förändring och de i sin tur ger en effekt på konsumenten. Det skapar en medvetenhet som blir 

större och större. I och med att detta är en ekonomisk hävstång går det att göra förändringar 

mycket snabbare, handel är en positiv komponent. 

 

5.4 Intervju med butikchefen på Indiska Magasinet Uppsala 

Caroline Eklund Walin, butikschef på Indiska magasinet i Uppsala, ställde upp på en intervju 

fredagen den 25 maj 2007, med ändamålet att svara på frågor som är relevanta för denna 

studie. Nedan följer de frågor som ställdes till Caroline Eklund Walin samt de svar hon gav. 

 

Visar kunder ett intresse för er etik och miljöarbete? 

Det är inte vanligt men visst förekommer det, då är det specifika kunder. Det är kunder som är 

pålästa, ibland är det i studiesyfte. Det kan vara en kund som läst något i tidningen eller sett 

på tv. De kommer in till butiken och vill ha information, de vill veta om det stämmer eller 

inte. Ibland får vi kommentarer om barnarbete. Men det har aldrig skett att kunder utan något 

belägg bara frågar oss saker rakt ut. Idag är kunden mer medveten och har automatiskt massa 

åsikter och kommentarer som vi behöver bemöta. Vi bemöter dessa frågor bra och kunden blir 

på så sätt mer lojal. En vanlig tendens är att kunder har starka åsikter, de slänger ur sig 

kommentarer men vill samtidigt även ha det lägsta priset. 

 

5.5 Intervju med butiksanställd på Indiska Magasinet 

Mirto Postanidou, anställd på Indiska Magasinets butik i Skärholmen sedan fyra år tillbaka, 

ställde upp på en intervju torsdagen den 31 maj 2007, med ändamålet att svara på frågor som 
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är relevanta för denna studie. Nedan följer de frågor som ställdes till Mirto Postanidou samt 

de svar hon gav. 

 
Har du fått information om Indiska Magasinets etik och miljöarbete? 

Inte ännu, det har jag inte hunnit med men det är numera inplanerat. Jag kommer att gå kursen 

hos Renée snarast möjligt. Det är något som vi alla ska gå på. 

 

På vilket sätt får de anställda information från huvudkontoret? 

Det är en ständigt pågående process, veckobrev skickas från huvudkontoret via e-post varje 

vecka. Meddelandet skrivs ut och läggs ut i personalrummet för att alla skall få ta del av 

informationen. Kursen som Renée håller är däremot en engångsföreteelse. 

 

Hur tycker du att företaget satsar på dig som anställd?  Hur upplever du företagets 

engagemang och vad är din personliga bild av företaget?  

Jag tycker att företaget satsar väldig mycket på mig, ett exempel är att jag ingår i ett program 

som skall ta fram framtidens butikschefer. Jag känner att huvudkontoret bryr sig om mig, 

pratar och motiverar mig hela tiden. Jag får komma in och arbeta på huvudkontoret då och då 

och det är väldigt lärorikt och trevligt. Jag har en ständig dialog med regionchefen och 

huvudkontoret. Det är bra sammanhållning bland de anställda och bra stämning, företaget är 

en stor familj som vi anställda är en del av. Jag har byggt upp ett stort nätverk inom företaget 

och relationen med medarbetarna är en viktig del i mitt arbete. Att arbeta på Indiska är 

toppen, jag har tidigare arbetat på ett annat företag som inte hade rätt värderingar om sin 

personal och olikheterna känns. Att få vara med och påverka dagligen tycker jag är bäst. 

 

Om kunderna har frågor om Indiska Magasinets etik och miljöarbete svarar du på dessa 

frågor? 

Om kunderna har frågor svarar jag mer än gärna. De diskussioner jag har haft med kunder om 

företagets etik och miljöarbete har kunden själv tagit initiativ till.  

5. 6 Frågeformulär till kunder 

I undersökningen som genomfördes för att studera attityder kring Indiska Magasinets etik- 

och miljöarbete erhölls resultat enligt nedan. Till undersökningen tillfrågades 30 kunder till 

Indiska Magasinet. Nedan redovisas procentuella fördelningen mellan svarsalternativen.  
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1. Anser du som konsument att det är viktigt att företag tar ett socialt ansvar och arbetar 

aktivt med etik- och miljöfrågor? 

(1 = Oviktigt 5 = Mycket viktigt) 

 

1 0% 

2 0% 

3 3,3 

4 33.3% 

5 63,3% 

 

2. Upplever du att företags engagemang i etik- och miljöfrågor styr ditt val av butik? 

 

Ja 33,3% 

Nej 43,3% 

Vet ej  23,3% 

 

3. Vilka av dessa företag förknippar du med att aktivt jobba med etik och miljöfrågor? 

 

Lindex 13,5% 

Åhléns 2,6% 

Indiska 57,8% 

H&M 21% 

Inga  5,2 % 

 

4. Är du som konsument på Indiska medveten om att företaget har sedan 1998 arbetat 

aktivt med miljö- och etikfrågor? 

 

Ja 50% 

Nej   50% 
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6. ANALYS 
I analyskapitlet skall variablerna från den teoretiska referensramen sammankopplas med 

empirin. Genom att använda teorierna på fallföretaget ska denna studie undersöka de 

faktorer som är viktiga för företag som vill skapa kundlojalitet genom miljö- och etikarbete.  

6.1 Affärsidé, målstyrning eller processtyrning  

 
Variablerna målstyrning kontra processtyrning tillämpas för att mäta hur ledningen arbetar 

med att kommunicera enkelriktad eller dubbelriktad styrning om företagets etik- och 

miljöarbete. Nedan redogörs Indiska Magasinets förhållningssätt.   

 

Det är en självklarhet i hela Indiska Magasinets filosofi att de arbetar med att förändra och 

förbättra sig själva. Företaget är väldigt öppet och transparent med etik- och 

miljöengagemanget och gör tydligt för alla anställda på företaget att de har ett ansvar. För 

Indiska Magasinet är trovärdighet i det man gör väldigt viktigt när man arbetar med etik- och 

miljöfrågor. Att engagemanget inte blir en gimmick utan att det finns ett hjärta bakom det. 

Indiska Magasinets etik- och miljöarbete genomsyrar företagets alla delar och skapar ett 

holistiskt arbetssätt. Resultatet på de undersökta variablerna processtyrning och målstyrning 

påvisar tydligt att företaget arbetar med processtyrning. 

6.2 Intern marknadsföring - låg kontra hög investering i 
anställda  

Företagets investering i anställda undersöks för att mäta den interna marknadsföringen av 

företagets etik- och miljöarbete. De oberoende variablerna som ska mätas är hög kontra låg 

investering i anställda. Nedan redogörs Indiska Magasinets förhållningssätt. 

  

Indiska Magasinet engagerar och motiverar alla sina anställda genom att erbjuda dem 

utbildning om företagets etik- och miljöarbete. Veckobrev skickas ut till företagets alla 700 

anställda med aktuell information. Företaget underrättar sina anställda genom en intern 

tidning med angelägna reportage och artiklar.  Då även kunder ställer krav på att personalen i 

butiken ska kunna ge svar upplever företaget att det är viktigt att skola sina anställda. Indiska 
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Magasinets etik- och miljöarbete har lockat bra medarbetare till företaget. Företagets etik och 

miljöarbete har skapat mer självrespekt på företaget. De anställda känner en stolthet att få vara 

en del av det goda arbetet som bedrivs och det förs i sin tur över till kunden. Resultatet av de 

undersökta variablerna hög kontra låg investering på den interna marknadsföringen visar att 

företagets investering i anställda är väldigt hög. 

6.3 Extern marknadsföring - låg kontra hög investering på 
kunder 

 

Variablerna låg kontra hög investering tillämpas för att mäta Indiska Magasinets externa 

marknadsföring av företagets etik- och miljöarbete till kunderna. Nedan redogörs för 

företagets förhållningssätt.  

 

Indiska Magasinet vill inte sälja ett gott samvete eller framstå som ett företag bättre än något 

annat. De kommer aldrig att gå ut i sin marknadsförning och berätta om dess etik- och 

miljöarbete för att skapa lojalitet men de för gärna ut sitt budskap. Indiska Magasinet har 

sammanfattat handelsfilosofin med fakta och upplysning om arbetet i Indien för alla 

intresserade. Genom föreläsningar och kurser på bland annat universitet och företag går 

Indiska Magasinet ut och berättar hur man kan skapa en förändring och hur det i sin tur ger en 

effekt på konsumenten. Resultatet av de undersökta variablerna hög kontra låg investering i 

extern marknadsföring av företagets etik- och miljöarbete har påvisats väldigt låg. 

6.4 Interaktiv marknadsföring - låg kontra hög investering i  
kunder 

De anställdas investering i kunden undersöks för att mäta den interaktiva marknadsföringen 

av företagets etik- och miljöarbete.  De oberoende variablerna som ska ställas mot varandra är 

hög kontra låg investering i kunden. Nedan redogörs för Indiska Magasinets förhållningssätt.  

 

För många kunder är prisfrågan mest relevant, men det finns en liten grupp som bryr sig om 

andra värden och de pratar ofta med en mycket hög röst. Intresset ökar och man frågar mer 

idag än vad man gjorde för två år sedan om produktionsleden. Indiska Magasinet har ett krav 

från sina kunder och företaget måste ta sitt ansvar. Indiska Magasinets anställda är skolade så 
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att de kan bemöta konsumentens tankar, frågor och åsikter om företagets etik- och 

miljöarbete. Ett bra bemötande från de anställda ger kunden en positiv bild av företaget som i 

sin tur leder till lojalitet. Resultatet av de undersökta variablerna hög kontra låg investering i 

den interaktiva marknadsföringen påvisar hög investering. 

 

6.5 Involvering, hög kontra låg grad av involvering 

Variablerna hög och låg involvering ska användas som underlag för att mäta Indiska 

Magasinets kunder. Variablerna ska understryka graden av den involvering kunder har i 

företagets etik- och miljöarbete.  Nedan redogörs för kundens förhållningssätt. 

 

I fråga om hur viktigt det är att företag tar sitt ansvar svarade 63.3 procent av kunderna att det 

var ytterst viktigt. Vidare trappades graden av involvering ner till 33.3 procent som viktigt. 

Endast 3 procent av de tillfrågade ansåg att företags ansvarstagande inte är speciellt viktigt.  

Ingen av de tillfrågade ansåg företags ansvarstagande oviktig. Detta indikerar på att kunden är 

högt involverad.  

 

1. Anser du som konsument att det är viktigt att företag tar ett 
socialt ansvar och arbetar aktivt med etik- och miljöfrågor?
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Nedanstående diagram visar att 33.3 procent av Indiska Magasinets kunder väljer företaget 
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för dess etik- och miljöarbete. Denna siffra indikerar på att företaget lyckats med sitt budskap 

då 33.3 procent är en hög siffra i relation till att de flesta kunderna är prisorienterade. Detta 

tyder på att företagets kunder är högt involverade.  

  

2. Upplever du att företags engangemang i etik-och miljöfrågor 
styr ditt val av butik?
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I frågan om vilket företag konsumenterna förknippar med etik- och miljöansvar svarade 57 

procent av konsumenterna Indiska Magasinet. Vidare påvisade undersökningen att 21 procent 

svarade H&M, 13 procent svarade Lindex, 2.6 procent Åhléns och 5.2 procent ansåg att inga 

företag arbetade aktivt med etik och miljöfrågor. Av nedanstående diagram framgår att Indiska 

magasinet är det företag som lyckats involvera sina kunder bäst. 

 

3. Vilka av dessa företag förknippar du med att aktivt jobba 
med etik och miljöfrågor?
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Beträffande om kunden är medveten om Indiska Magasinets etik- och miljöarbete så svarade 

50 procent ”ja” och 50 procent ”nej”. Detta kan utläsas som att företaget lyckats nå ut till 
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hälften av sina kunder. Detta ställs i relation till att företaget aldrig tidigare marknadsfört sitt 

etik- och miljöarbete och inte heller har planer på att göra det. Därav tolkas 50 procent som en 

relativt hög siffra som indikerar på högt involverade kunder. 

 

4. Är du som konsument på Indiska medveten om att företaget 
har sedan 1998 arbetat aktivt med miljö- och etikfrågor.

0

20

40

60

Series1

Series1 50 50

Ja Nej

 

 41



7. RESULTAT  
Detta kapitel avser att redogöra de resultat som framkommit ur analysen genom att 

återkoppla till syftet vilket är att analysera och utvärdera det svenska detaljistföretaget 

Indiska Magasinets etik- och miljöarbete som en del av företagets affärsidé.  

 

Indikation på att Indiska Magasinets etik- och miljöarbete resulterat i kundlojalitet kan utläsas 

genom att titta på företagets profil. Ledningen tillämpar processtyrning inom företaget vilket 

innebär att de arbetar med att kommunicera en dubbelriktad styrning. Företagets anställda är 

tillfredställda och lojala mot företaget. Indiska Magasinets etik- och miljöarbete skapar än 

mer självrespekt inom företaget och genererar värderingar och ett mervärde som motiverar de 

anställda. Tillfredställda anställda skapar lojala anställda.  

 

För att vidare se tecken på att företagets etik- och miljöarbete resulterar i kundlojalitet är det 

väsentligt att titta på företagets image. Konsumenten har kunskap om företagets etik- och 

miljöarbete och uppfattar Indiska Magasinet som det företag som aktivt tar sitt ansvar framför 

andra företag. Det har även påvisats att företagets engagemang i etik- och miljöfrågor styr 

konsumentens val av butik. Detta innebär att kunden visar ett intresse till de värderingar och 

mervärde som företagets etik- och miljöarbete genererar. Företagets värderingar 

överensstämmer med kundens egna värderingar och skapar i sin tur en medveten och 

engagerad lojalitet, vilket är den mest eftersträvansvärda formen av lojalitet. 

 

Ur analysen har det framkommit att Indiska Magasinets etik- och miljöarbete har nått ut till 

företagets konsumenter genom att endast tillämpa internmarknadsföring. Genom att inte 

externmarknadsföra etik- och miljöarbetet visar företaget att det inte har en kommersiell 

avsikt. De visar att det finns ett hjärta bakom etik- och miljöarbetet. Indiska Magasinet har 

lyckats sända ut budskapet som äkta och på så sätt skapat kundlojalitet.  
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8. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel kommer problemformuleringen att diskuteras. Problemformuleringen lyder: 

Vilka faktorer är viktiga för företag som vill skapa kundlojalitet genom etik- och miljöarbete?   

8.1 Slutsats 

 

Uppsatsen lyfter fram följande problem: Vilka faktorer är viktiga för företag att skapa 

kundlojalitet genom miljö- och etikarbete? Det har i studien konstaterats att företag som 

arbetar med etik- och miljöfrågor holistiskt inom företaget och endast tillämpar 

internmarknadsföring kan skapa självverkande lojala kunder. De företag som inte tillämpar 

extern marknadsföring av etik- och miljöarbete skapar en uppfattning om att engagemanget 

inte är påverkat av konsumentens krav men att det istället är ett resultat av företagets egna 

initiativtagande och önskan att ta ett socialt ansvar. Etik- och miljöarbete förenat med socialt 

ansvar uppfattas som äkta.  

 

Studien visar att fenomenet äkta samt oäkta etik- och miljöarbete finns. Författarnas 

bedömning är att studiens resultat kring detta fenomen kan användas som en hypotes i en 

större empirisk studie för att visa på fenomenets generella karaktär. 

 

Av det som framgått ovan har det konstateras att äktheten är en viktig faktor för företag att 

skapa lojalitet. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv däremot är det underförstått att alla 

företag huvudsakligen vill tjäna pengar. I och med det kan även det äkta engagemanget 

ifrågasättas. Faktum att företaget tillämpar intern marknadsföring innebär att de tjänar på etik- 

och miljöarbetet. Även om företags etik- och miljöarbete inte förmedlas direkt ut till 

konsumenten påverkas företagets profil av vad som sker internt på företaget. Företagets profil 

förmedlas genom de anställda och skapar själverkande en image som blir enhetlig med 

profilen. Företag som endast tillämpar intern marknadsföring tjänar långsiktigt på etik- och 

miljöarbetet i och med att det upplevs som äkta och därmed skapar lojalitet. 
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8.2 Diskussion  

Ovan har det fastställts att företag skapar lojala kunder med sitt etik- och miljöarbete. Det har 

indikerats att lojala anställda skapar lojala kunder och att det är ett resultat av företagets 

värderingar som stämmer överens med konsumentens värderingar. Studien har påvisat att 

företag kan involvera sina kunder i etik- och miljöarbetet utan att tillämpa extern 

marknadsföring.  

 

Vad som tydligast framgått av den här studien är att företag som inte marknadsför sitt etik- 

och miljöarbete understryker att de är mer än bara ett kommersiellt företag med vinstintresse. 

Detta eftersom det på så sätt skapas trovärdighet i det företaget arbetar med. Det visar att det 

inte är ett knep för att skapa lojalitet utan att det finns ett hjärta bakom arbetet. 

 

Företags engagemang i etik- och miljöfrågor har visat sig generera ett känslomässigt värde. 

Känslomässiga värden kan inte marknadsföras på samma sätt som kommersiella värden. De 

känslomässiga värdena kräver en annorlunda bearbetning samt en annorlunda 

marknadsföring. Det är inte möjligt att nå ut till marknaden med känslomässiga värden på ett 

sätt som uppfattas som kommersiellt utan att skapa misstro till etik- och miljöengagemanget. 

Långsiktiga åtaganden är väsentliga för att skapa rätt innebörd för känslomässiga värden.   

 

Istället för att marknadsföra sitt etik- och miljöarbete på det klassiska traditionella och 

”kommersiella” sättet har den här studien visat fördelarna med att företag väljer att föra fram 

sitt budskap till konsumenten genom att föreläsa på skolor, delta i projekt och ställa upp på 

debatter för att informera och utbilda allmänheten om arbetet som genomförs. Företaget kan 

även välja att rikta sig till andra företag och berätta hur man kan arbeta med dessa frågor på 

ett bra sätt.  

 

8.3 Vidare forskning 

Det är möjligt att utveckla slutsatserna kring detta ämne genom att utföra en ännu djupare 

undersökning där flera företag inom detaljhandeln jämförs. Denna studie skulle med fördel 

kunna mäta korrelationen mellan olika detaljistföretags etik- och miljöarbete. Därutöver ses 

 44



möjligheter i att forskning gick vidare och tittade på andra branscher och hur etik- och 

miljöengagemang tillämpas i företagens affärsidéer och marknadsförs ut till kunder.  

8.4 Självkritik  

 
Under resans gång har vi kommit till insikt om att ett uppsatsarbete kräver en hel del. Det vi 

har lärt oss är att planering och mål måste klarläggas från början. Tiden har varit vårt största 

hinder och begränsat oss mest.  

 

Antalet tillfrågade konsumenter bör vara fler för att kunna ta säkrare slutsatser. Därför kan 

reliabiliteten av frågeformulärets svar ifrågasättas. Önskvärt vore att ha kvalitativa intervjuer 

även med konsumenten för att mäta graden av lojalitet. I och med att intervjun kan styras och 

kontrolleras samtidigt som den samlas blir validiteten för uppsatsen ännu högre. 

 

Att antalet kunder som förknippar Indiska Magasinet som det företag som arbetar med etik- 

och miljöarbete framför andra företag uppskattas till 57,8 procent kan bero på att 

undersökningen genomfördes i Indiska Magasinets butik. Om samma fråga ställs till 

konsumenten utanför företagets egna verksamhet kommer undersökningen med största 

sannolikhet utvisat ett annat resultat.  
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10. BILAGOR 

10.1 Intervju, Sofie Gunolf 

 
1. Vad är viktigt med Indiska Magasinets affärsidé samt hur har den utvecklats? 

 

2. Hur arbetar ni på Indiska Magasinet i förhållande till teorin om Service profit chain? 

 

3. Hur ser ni på er etik- och miljöarbete och hur ser kunden på ert engagemang? 

 

4. Handelsfilosofin- en folder som ni gjort, vad är tanken bakom denna? 

 

5. Är er etik- och miljöarbete en dold  strategi för att skapa lojalitet? 

 

6. Ser ni en skillnad hos kunden? 
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10.2 Intervju, Renée Andersson 

1. Vilken respons har ni fått från omvärlden när det gäller ert arbete med etik och miljö? 
 
2. Hur har etik- och miljöarbetet påverkat företaget internt? 
 
3. Hur får de anställda på företaget kunskap om er etik- och miljöarbete? 
 
4. Visar kunden intresse för ert etik- och miljöarbete? 
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10.3 Intervju, Caroline Eklund Walin 

1. Vad tror du lockar kunder till er butik? 

 

2. Visar kunder ett intresse för företagets etik- och miljöarbete, ex genom att ställa frågor? 

 

3. Lojala kunder är kunder som ofta återkommer, hur är deras förhållningssätt gentemot 

företaget? 

 

4. Indiska har stått i blåsväder det senaste halvåret i media, ser ni en skillnad när det gäller 

kundbeteendet. Ex att försäljningen minskar? 
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10.4 Intervju, Mirto Postanidou 

1. Har du fått information om företagets etik och miljöarbete? 

 

2. På vilket sätt får de anställda information från huvudkontoret? 

 

3. Hur tycker du att företaget satsar på dig som anställd. Hur upplever du företagets 

engagemang och vad är din personliga blid av företaget? 

 

4. Hur bemöter du konsumentens frågor om Indiska Magasinets Etik- och miljöarbete?  
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10.6 Frågeformulär 

 
Ålder______      Kön_______ 
 
 

 

 
1. Anser du som konsument att det är viktigt att företag tar ett socialt ansvar och arbetar aktivt 
med etik- och miljöfrågor? 
 
(1 = Oviktigt 5 = Mycket viktigt, ringa in lämplig siffra) 
 
1 2 3 4 5 
 
 
 
2. Upplever du att företags engagemang i etik- och miljöfrågor styr ditt val av butik? 

� Ja 
� Nej, jag väljer butik utifrån andra kriterier 
� Vet ej  

 
3. Vilka av dessa företag förknippar du med att aktivt jobba med etik och miljöfrågor? 
 

� Lindex 
� Åhléns 
� Indiska 
� HM 

 
 
4. Är du som konsument på Indiska medveten om att företaget har sedan 1998 arbetat aktivt 
med miljö- och etikfrågor? 

 
� Ja 
� Nej 
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