
	  

  

 
 

 
Corporate Social Responsibility 

En fallstudie om Indiskas sociala ansvarstagande 
 

 

 

 

Johanna Jintoft & Cecilia Junaedi 
 

 

 

 

 

 

 
Stockholms Universitet, JMK 
Examensarbete 15hp 
Corporate Social Responsibility  
Medie och kommunikationsvetenskap, 
kandidattermin.  
HT15 Handledare: Paola Sartoretto 

 

 

 
                            

 



	  

 

SAMMANFATTNING 
 

Människors medvetenhet kring frågor om socialt ansvarstagande har under åren ökat. 

Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) har blivit en ”trend” hos företag som aktivt 

börjat arbeta med frågor gällande miljö, ekonomi, etik och socialt ansvar.  Men alla företag är 

inte överrens om vad det ska ta ansvar för utöver det lagstiftade. Jacquie L’Etang har en 

kritisk syn på CSR då hon menar att många företag använder det i ett PR- och 

marknadsföringssyfte för att öka företagets lönsamhet. Grafström,  Göthberg och Windell, 

(2008) tycker det är viktigt att varje företag hittar den rätta definitionen av begreppet som 

passar just det företaget, och att CSR är ett frivilligt engagemang för att skapa ett bättre 

samhälle samt en bättre miljö för företagets anställda. Vi har valt forskningsmetoden 

fallstudie till vår uppsats. Vi har undersökt hur Indiska arbetar och tillämpar sitt CSR-arbete i 

praktiken, samt hur Indiskas konsumenter upplever företagets arbete. Till vår uppsats har både 

en kvalitativ och en kvantitativ metod tillämpats. Med hjälp av den kvalitativa metoden fick vi 

företagets synvinkel på CSR och hur de arbetar kring begreppet. För att komma fram till ett 

resultat inom den kvalitativa metoden genomfördes intervjuer med personer involverade i 

företaget.  

 

Vid intervjun fick vi en inblick i hur Indiska kommunicerar sitt CSR-arbete och hur företaget 

arbetar för att ständigt utveckla och förbättra sin verksamhet. Stort fokus har lagts vid 

enkätundersökningen där 50 respondenter deltagit. I enkäten undersöktes hur medvetna 

konsumenter är om Indiskas CSR-arbete och vilken inställning konsumenter har till socialt 

ansvarstagande i allmänhet. Undersökningen visade att konsumenter inte är medvetna om 

Indiskas CSR-arbete och det kan finnas många orsaker till detta. Det kan dels bero på att 

Indiskas konsumenter inte har någon kunskap inom ämnet eller att de inte aktivt söker  

information men det kan även handla om att Indiskas kommunikation inte når fram till 

konsumenter.  

 

NYCKELORD: Corporate Social Responsibility, socialt ansvarstagande, hållbar 

konsumtion, konsumenter. 
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1.0 INLEDNING 
 

Begreppet CSR är ursprungligen ett Amerikanskt begrepp och står för Corporate Social 

Resposibility, som på svenska översätts till socialt ansvarstagande. Socialt ansvarstagande 

beskriver företags ansvar kring olika frågor som påverkar samhället ur ett ekonomiskt, etiskt  

miljömässigt och socialt perspektiv (Carroll, 1998).  Kravet på att företag tar ett socialt ansvar 

har ökat i takt med att konsumenter, ägare, myndigheter och media ställer krav på företag. Det 

sistnämnda, media, uppmärksammar de företag som har ett utarbetat CSR-arbete men kan 

likväl hänga ut de företag som är oansvariga i sitt handlande. Detta är relativt vanligt och kan 

leda till att företaget får dåligt rykte och att dess image skadas. Det är därför viktigt att företag 

hanterar krav från sin omgivning och lägger stor vikt på arbetet kring CSR (Dahlén, Lange, 

2009).   

Idéer om hur företag bör agera för att bli effektiva och lönsamma kommer och går. En 

historisk tillbakablick visar hur idéer och frågor bottnar i gamla diskussioner om socialt 

ansvarstagande och sedan utvecklats till det vi idag kallar Corporate Social Responsibility 

agendan (M Grafström, P Göthberg, C Windell, 2008). Varför den här utveckligen har skett 

handlar om att samhället blivit allt mer engagerat i frågor gällande arbetsvillkor och sociala 

frågor. 

 

Intresset kring socialt ansvarstagande är idag uppmärksammat från olika håll. Bland annat har 

finansiella index etablerats. En organisation är Dow Jones Sustainability Index, som är ett 

globalt riktmärke för investerare och bolag. Etiska fonder har även ökat, tillsammans med 

standarder och riktlinjer för implementering och rapportering av socialt ansvartsagande har 

utformats. Statliga organisationer, såsom FN och EU-konventionen, har lyft upp företagens 

sociala ansvar som en viktig punkt på agendan (M Grafström, P Göthberg,  C Windell, 2008). 

 

I samband med företags intressen att engagera sig i CSR-frågor ställs allt högre krav på 

företag att utveckla strategier för att nå ut till sina konsumenter, aktieägare, media samt andra 

företag. Konsumentens uppfattning av företagets sociala ansvarstagande har en betydelsefull 

roll, eftersom konsumenternas associationer till företaget bidrar till hur man uppfattar och 

sprider vidare sin upplevelse (Dahlén, Lange, 2009).  
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1.1 Disposition  
Bakgrund: Uppsatsen inleds med en bakgrund om företaget Indiska, i bakgrunden tas viktiga 

aspekter kring deras hållbarhetsarbete i Indien upp samt hur de arbetar med sin 

uppförandekod vilken upprätthåller en hållbar verksamhet.  

 

Tidigare forskning: I avsnittet tidigare forskning belyser vi definitioner av begreppet CSR av 

andra forskare och tar även upp andra studier som både har likheter och olikheter med vår 

studie. Vi motiverar också varför den tidigare forskningen varit relevant för vår studie.  
 

Teoretisk ram: I den teoretiska ramen förklarar vi hur definitionen av CSR är svårtolkad och 

presenterar olika forskares syn på begreppet. Vi lägger stort fokus på Carrolls pyramid, som 

innefattar ekonomiskt, juridiskt, etiskt, och filantropiskt ansvar. Avslutningsvis tar teoridelen 

upp vad hållbar konsumtion innebär, hur ett konsumentbeteende ser ut samt vad reklam och 

kommunikation spelar för roll hos företag. 
 

Metod & Material: I metod- och materialdelen beskrivs de olika tillvägagångssätten vi 

använt oss av för att komma fram till vårt resultat i vår fallstudie. Vi kommer först att 

presentera den kvantitativa metoden som vi använde oss av vid vår muntliga 

enkätundersökning. Därefter presenterar vi den kvalitativa metoden, vilken består av en semi-

strukturerad intervju samt en mejlkontakt.  

 

Resultatredovisning: Här presenteras resultatet av enkätundersökningen, mejlkontakt samt 

intervjun. Enkätundersökningen redovisas i mindre sammanfattningar, samt i tabellform.  

Intervjun och mejlkontakten har transkriberats och sammanställts inför analysen.  

 

Analys: Här presenteras analysen vilken är baserad på det redovisade reslutatet som 

enkätundersökningen, intervjun samt mejlkontakten visade. Vi kommer att väva in relevant 

teori som presenteras i  Teori-avsnittet, samt besvara våra frågeställningar.  

 

Slutsats: För att knyta ihop studien kommer våra slutsatser presenteras och en	   vidare	  

diskussion	  föras.  
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Vidare forskning: Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning, instressanta aspekter att 

undersöka från olika infallsvinklar.  

 

Litteraturförteckning: Här presenteras vår litteraturförteckning som innefattar all litteratur 

vi använt oss av; tryckta källor, artiklar, uppsatser samt internetbaserade hemsidor.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur företaget Indiska implementerar CSR 

(Corporate Social Responsibility) i sin verksamhet samt hur konsumenterna upplever 

företagets CSR-arbete. Till vår hjälp att svara på vårt syfte kommer nedanstående 

frågeställningar att besvaras.   

                                     

Frågeställningar: 

Hur arbetar Indiska för att förstärka sitt CSR-arbete?  

Vilka former av ansvarstagande har Indiska? 

Hur upplever konsumenterna Indiskas CSR- kommunikation?   

2.2 Avgränsningar 

Till vår uppsats har vi avgränsat oss till att endast undersöka företaget Indiska som är en 

retail-kedja som har ett utarbetat CSR-arbete. Det valda företaget anser vi är mycket relevant 

för vår studie, på grund av deras inställning till samhällsansvar och den utmärkelse som 

företaget mottog 2015 för ”Årets hållbarhets-kedja”. Vi har avgränsat oss till en butik på 

Drottninggatan i Stockholm vilket också präglar antalet respondenter där den muntliga 

enkätundersöningen genomförts.  

 

2.3 Tidigare forskning gällande begreppet CSR 

I vår fallstudie har vi studerat tidigare forskares syn på begreppet Corporate Social 

Responsibility, vi har studerat både förespråkare och kritiker för att få en så bred bild av 

begreppet som möjligt.   

 

Många kritiker hävdar att företag använt sig av CSR i ett PR-syfte, för att skapa en image som 

bidrar till vinst och lönsamhet för verksamheten. Förespråkare håller inte med och menar att 
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det är bra att företag tar ett övergripande ansvar för samhällsutvecklingen och det primära är 

inte att bedriva en vinstmaximerad verksamhet (M Grafström, P Göthberg & C Windell, 

2008).  

 

Forskarna Maria Grafstöm, Pauline Göthberg och Karolina Windell har undersökt CSR- 

kommunikationen inom olika företag. Där beskrivs hur företags ansvar  i samhället  växt fram 

och grundar sig i historiska diskussioner. Grafstöm, Göthberg och Windells studie är relevant 

eftersom den ämnar att beskriva CSR som helhet, och från ett historiskt perspektiv. Det 

tillåter oss som författare till vår studie att skapa en djup kunskap om ämnet och förstå hur ett 

företag går tillväga i sitt CSR-arbete.  

 

Archie B. Carroll definierar CSR som företags sociala ansvar genom fyra olika delar, som 

tillsammans bildar en gemensam helhet som företag bör sträva mot. De fyra delarna bildar 

tillsammans en pyramid, där varje del utgör en viktig aspekt av ansvar. Det fyra delarna består 

utav ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar. Carroll sammanfattar begreppet 

som att företag som bedriver CSR-arbete ska sträva efter att alla fyra delar ska uppfyllas. 

Företaget ska sträva efter lönsamhet, följa de lagar som råder, vara etiskt korrekta och göra 

det som är rätt. (Carroll, 1998). Carrolls teori tas som utgångspunkt i vår studie, då vi 

applicerar pyramiden på Indiskas verksamhet i analysdelen.  

 

En senare definition av CSR görs i boken ”Public Relations, Critical Debates and 

Contemporary Practice” (2006) skriven av Jacquie L’Etang. Författaren presenterar i boken 

en mängd övertygande kritik riktad mot CSR och andra ämnen, såsom propaganda, 

kompetens och öppenhet. L’Etang anser att företag använder PR som ett effektivt hjälpmedel 

i CSR-kommunikationen för att bygga upp en stark image utåt mot media, konsumenter, 

företag och andra organisationer.  

Studier av CSR har tidigare gjorts inom retail-kedjor, bland annat av författarna Ulrika Hoonk 

och Jenny Åberg som skrivit fallstudien “Corporate Social Responsibility - en studie om 

svenska konsumenters attityder och köpbeteende.” Studiens syfte var att undersöka CSR ur ett 

konsumentperspektiv samt ur ett marknadsföringsperspektiv. Författarna ville undersöka hur 

konsumenter påverkas av de etiska aspekterna när de handlar kläder, samt hur företaget ser på 

begreppet CSR. Författarna använde främst en kvantitativ metod, och genom en 

konsumentenkät med 153 personer undersöktes konsumenters kunskap, attityder och 
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köpbeteende. Författarna kom fram till att de konsumenter som deltagit i studien har en 

positiv attityd till CSR, men att deras köpbeteende inte påverkades av att klädföretag bedriver 

en CSR-verksamhet. Som komplement till den kvantitativa metoden använde författarna en 

kvalitativ metod och intervjuade ansvariga på Indiska. Av intervjun framgick det att Indiska 

arbetar aktivt med CSR och vill upprätthålla den socialt ansvarstagande bild som företaget 

byggt upp (Hoonk & Åberg). Denna studie liknar på många sätt vår fallstudie då författarna 

kombinerat två metoder för att få en helhetsbild av hur ett CSR-arbete når ut till konsumenter, 

dock kommer vi inte endast gå in på de etiska aspekterna inom ramen för socialt 

ansvarstagande utan även inkludera ekonomiska, juridiska, etiska och sociala aspekter.   

En annan studie vi använt oss av är ”Rätt klädd, en studie om klädföretags arbete och 

kommunikation av CSR” av Anna Hellströmmer och Elsa Swensson.  Författarnas syfte var 

att undersöka hur klädbranschen ser ut idag, samt hur företag använt sig av kommunikation 

för att nå ut med sitt CSR-arbete. Inom de företag som studien undersökt har arbetet kring 

CSR varierat. Spekulationer har varit att priserna skiljer sig mellan butikerna och att 

lågpriskedjor visar sig vara mer utsatta av media. Hellströmmer och Swensson anser att det 

viktigaste arbetsområdet är att kommunicera CSR internt, för att sedan framgångsrikt 

framföra det externt.  Författarna använde sig av en kvalitativ metod och undersökte fyra 

olika företag inom klädbranschen utifrån ett företagsperspektiv. I metoden använder de sig 

bland annat av en intervju med en CSR-konsult. I sin studie har de avgränsat sig till de 

miljömässiga, sociala och etiska delarna av CSR och valt bort den ekonomiska delen. Vår 

studie skiljer sig från deras då Hellströmmer och Swensson valt att fokusera på CSR ur ett 

företags synvinkel, medan vi har valt att undersöka både konsumenters syn på CSR samt 

företagets syn på begreppet för att få en så bred och nyanserad bild av Indiskas 

ansvarstagande som möjligt.  

 

En tredje studie vi använt oss av till vår fallstudie är Patsy Perry och Neil Towers studie; 

”Conceptual framework development: ”CSR implementation in fashion supply chains” 

(2013). Syftet med deras studie var att identifiera hämmare och ledare av CSR inom 

modeindustrin, samt fabricerandet genom en så kallad Supply chain. Perry och Towers menar 

att det är svårt att kontrollera att CSR utförs under rätt villkor, men att stabila samarbeten 

genom hela företagskedjan kan leda till bättre CSR-verksamhet. För att få fram sitt resultat 

använde de sig av en kvalitativ studie med urval av sju exporterade textiltillverkare i 

varierande storlek och affärsmodell. Deras primärdata samlades in genom intervjuer med 
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involverade personer på chefsnivå, samt informanter på varje företag. Detta gjorde att 

författarna identifierade hinder och stödjande faktorer till CSR implementering i globala 

modeförsörjningskedjor och kunde sedan analysera framgången av CSR i Sri Lankas export 

inom tillverkningsindustrin.  

 

 

2.0 BAKGRUND 

 
 

I detta kapitel presenteras en övergripande bild av Indiskas CSR-arbete. Hur Indiska arbetar 

med hållbarhetsfrågor, uppförandekoder, olika projekt de stödjer, deras utveckling och 

ambitioner de har med företaget. 

 

 

2.1 Indiska 

Indiska har sedan 1901 bedrivit CSR-arbete. Verksamheten arbetar aktivt med ansvarsfullt 

företagande som berör sociala, etiska samt miljöfrågor. Deras fokusområden är vattenfrågor, 

miljöfrågor, rättvis handel, utbildning och hälsofrågor. Indiska strävar ständigt mot 

förbättringar och förändringar och det projektet kallar Indiska för “We fight for change” som 

man kan läsa om på deras hemsida.  I det projektet vävs olika organisationer in, såsom Peace 

Trust, som driver yrkesskolor och arbetar för att barn ska få gå i skolan.  Ett annat projekt är 

Water Aid, som arbetar för att minska vattenanvändingen, och att fler människor ska få 

tillgång till rent vatten. Dessa två organisationer är bara några av de projekt som Indiska är 

involverad i. (http://www.wefightforchange.com). 
 

Indiska är ett företag som profilerar sig som ansvarstagande och har ambitioner att ständigt 

utveckas och förbättras för att stärka sitt CSR-arbete. Indiska har sedan 1989 arbetat aktivt 

med företagets uppförandekod, som är baserad på ILO:s kärnkonvertioner som bland annat 

innefattar bra arbetsvillkor för leverantörer och underleverantörer. Även FN:s konvention om 

barnens rättigheter, riktiga anställningar, human behandling, samt nationella lagar finns med i 

Indiskas uppförandekod. 
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Indiska har som policy att alla leverantörer måste skriva på ett kontrakt för 

”uppförandekoden” vilket betyder att de lovar att följa de krav som finns i kontraktet, samt 

följa de lagar som råder i produktionsländerna. Indiska menar att det är de långsiktiga 

samarbetena som bidrar till störst förändring. Genom att dela kunskap med varandra är det 

enklare att nå en hållbar framtid.  Indiskas vision är att ständigt förbättra sig samt ta ansvar för 

en hållbar produktion och de strävar efter att förbättra hälsa, vatten, rättvis handel, utbildning 

samt frågor gällande miljö. I frågan om att påverka de vattenproblem som råder har Indiska  

genomfört förbättringar i produktionen under årens lopp samt skapat, tillsammans med 

Stockholm International, riktlinjer för hållbar vattenhantering i textil-och läderindustrin. Detta 

har lett till en minskning av användningen av vatten. Bara under 2013 minskades 

användningen med ca 84,5 miljoner liter. 

Indiska lägger stor vikt vid att skapa en säker och hälsosam butiks- och produktionsmiljö, där 

det handlar om att anställda ska trivas, må bra, men framförallt att fabriker är säkra och 

hälsosamma att arbeta i.  

 

Indiska har sedan länge varit engagerade inom en rad olika projekt, bland annat Peace Trust 

som är en organisation som driver flera yrkesskolor i södra Indien, som är uppbyggda och 

finansierade av Indiska. Syftet med skolorna är att ge ungdomar möjlighet att utbilda sig inom 

data, mekanik, ellära eller sömnad.  Indiskas direktkopplig till Indien är viktigt för att skapa 

långvariga och stabila relationer. Indiskas filosofi är att genom engagemang och närvaro hos 

sina leverantörer skapa en förändring och positiv och snabb utveckling. 

(http://www.wefightforchange.com). 

 

Indiska vill främja ett cirkulärt system som gör att produkter återvinns för att sedan 

återkomma till produktionen – detta ser företaget som en stor utmaning. Indiska 

implementerar ständigt nya hållbara material i sin verksamhet såsom bambu, återvunnet glas, 

eko-bomull samt modal. Indiska strävar även efter att minska sina koldioxidutsläpp och driver 

därför sina butiker med el från vattenkraft samt att nästan all transport sker till havs istället för 

med flygplan. Indiska vill ständigt öka kunskapen om vad hållbara material är, samt värna och 

öka kunskapen kring de traditionella hantverksmetoder som ligger till grund för Indiskas 

produkter. Konsumenter spelar också en viktig roll inom ramen för socialat ansvarstagande. 

Eftersom det handlar om att konsumenter själva väljer var de köper kläder, hur ofta kläderna 

tvättas och om kläderna återvinns eller återanvänds (http://www.wefightforchange.com). 
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Även om Indiska har ett väl utarbetat CSR-arbete och utåt sett ses som ett stabilt och 

framgångsrikt företag, har företaget stött på många motgångar. År 2006 tog Sofie Gunolf över 

som VD på Indiska, men innan det  hade företaget gått med förlust i ett flertal år. Gunolf fick 

företaget på fötter igen genom att hon la stort fokus på företagets kärnverksamhet samt 

rensade upp i Indiskas sortiment. Indiska finns i dagsläget i Sverige, Norge, Finland och 

Tyskland men företaget satsar på att expandera till övriga Europa 

(http://www.orcan.se/index.php/erfarenheter/24-ebs/172-indiskaretail-a-logistik).  

 

 

3.0 TEORI 

 
  

I vår teoretiska referensram presenteras relevanta begrepp som ligger till grund för vår 

studie. Först kommer vi beskriva begreppet CSR från olika forskares synvinklar. Därefter 

kommer vi presentera framväxten av CSR ur ett historiskt och samtida perspektiv. Som 

tidigare nämnt kommer vi lägga stor vikt vid forskaren Archie Carrolls forskning om CSR 

som  i fyra olika trappsteg berör ekonomi, juridik, etik och filantropiskt ansvar.  Studiens 

andra tyngdpunkt ligger i ett konsumentperspektiv som berör konsumentbeteende, hållbart 

konsumerande samt företagets relation till konsumenten.   

 

 

3.1 Val av teori 

Vårt val av teori tar sin utgångspunkt i studiens syfte och problemformulering. De teorier som 

valts anses relevanta och är avsedda att stödja problemformuleringen och syftet med studien. 

För att tydliggöra begreppet Corporate Social Responsibility definieras innebörden utifrån 

olika teorier av olika forskare.  Konsumentbeteende är intressant att studera för att förstå hur 

konsumenter uppfattar företagets CSR arbete.  
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3.2 Begreppet CSR ur olika perspektiv  

Vad är egentligen CSR eller företags sociala ansvar? Det finns egentligen inget enkelt svar på 

den frågan, det saknas en tydlig definition på vad företagande sociala ansvar är och vad det 

omfattar (M Grafström, P Göthberg, C Windell, 2008). Definitionen Corporate Social 

Responsibility, betyder enligt nationalencyklopedin att företag frivilligt införlivar social och 

miljömässig hänsyn i sin verksamhet för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det 

innebär att företagen behöver ta hänsyn till konsumenters medvetenhet och även ställa krav på 

företagen inom dessa områden för att kunna utveckla goda relationer parterna sinsemellan. 

(NE, 2015).  

 

Begreppet är väl etablerat i nuläget och har starka kopplingar till liknande begrepp som fångar 

samma typ av frågor gällande företags samhällsansvar – socialt ansvar, ekonomiskt ansvar 

samt miljöansvar.  Det sociala ansvaret handlar om företagets medarbetare, det kan handla om 

allt från att arbeta mot diskriminering på arbetsplatsen, att företaget anställer människor med 

särskilda behov eller att företaget väljer att donera en viss procent av eventuell vinst till 

välgörenhet. Det ekonomiska ansvaret handlar om företagets affärsetik, att företaget 

eventuellt avstår från till exempel mutor, men- viktigast av allt-, att företagets leverantörer 

och underleverantörer arbetar under goda arbetsvillkor. Det miljömässiga ansvaret handlar om 

att företaget arbetar utefter ett hållbart miljötänk genom att till exempel klimatkompensera för 

eventuella utsläpp (M Grafström, P Göthberg, C Windell, 2008). 
 

EU-kommissionens definition av socialt ansvar används ofta som en utgångspunkt och 

beskrivs i boken “Främjande av en europeisk ram för företags sociala ansvar” på följande 

sätt: “De flesta definitioner av företagens sociala ansvar beskriver det som ett begrepp som 

innebär att företagen på frivillig grund integrerar social och miljömässig hänsyn i sin 

verksamhet och i sin samverkan med intressenterna” -  (EU-kommissionen 2001:18) .  

(M Grafström, P Göthberg & C Windell, 2008 ) 

 

CSR är alltså ett frivilligt engagemang för att skapa ett bättre samhälle samt en bättre miljö 

för företagets anställda. Det är viktigt att varje företag hittar den rätta definitionen av 

begreppet som passar just det företaget (M Grafström, P Göthberg & C Windell, 2008).  

 

Jacquie L’Etang har en mer kritisk inställning till företagsarbete med CSR.  Hon beskriver i 

boken ”Public Relations, Critical Debates and Contemporary Practice” att begreppet CSR 
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kan ha många betydelser. Främsta anledningen att företag utövar CSR är i PR- och 

marknadsföringssyfte för att skapa en god image och ett gott rykte gentemot andra företag, 

konsumenter, men också för att upprätthålla relationer med redan befintliga kontakter. 

(L’Etang, Pieczka, 2006). Företag som använder PR i syfte att förstärka sitt CSR-arbete kan 

leda till en ökad konsumentkrets och därmed leda till lönsamhet.  

 

För att företag ska kunna förstärka sin image och CSR-policy finns olika aspekter som bör 

vara balanserade i företaget. Ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter bör vara 

balanserade och ingen av områdena bör uteslutas eller ignoreras (L'Etang, Pieczka, 2006). Om 

företag balanserar dessa aspekter minskas osäkerhetsuppfattning om kvaliteten samt 

miljöaspekten hos konsumenter på de produkter företaget använder (L’Etang, Pieczka, 2006). 

CSR kan enligt L’Etang också ses som en investering i företaget då en god image skulle rädda 

företaget om en krissituation skulle inträffa.  

 

Mannheim och Pratt menar också att vissa företag engagerar sig mer i socialt ansvar på grund 

av dess fördelar. ”Det är bra för affärerna”- (Mannheim, Pratt, 1989:414). Huruvida CSR-

arbetet är genuint och trovärdig eller bara ett PR-trick beror på huruvida företag agerar i kriser 

och situationer orsakat av ett oetiskt agerande när företagets rykte står på spel (Frankental, 

2001).  

 

3.3 Framväxten av Corporate Social Respondibility  

Idéer om hur företag bör agera för att bli effektiva och lönsamma kommer och går. En 

historisk tillbakablick visar hur idéer och frågor bottnar i gamla diskussioner. Dagens debatt 

om hur företag tar ansvar eller inte grundas i tidigare skeden i historien.  

 

I boken “CSR: företagsansvar i förändring” redogör författarna Grafströms, Göthberg & 

Windells historien bakom CSR, att den sträcker sig tillbaka till industrialiseringen och den 

mellan 1600 och 1800-talet blomstrande bruksnäringen i Sverige. Från norr till söder fanns 

det små bruk runt vilka samhället byggdes upp. Brukspatroner var ansvariga för de små 

bruken och dess anställda och med hans ”goda minne” skapades det som vi idag kallar vår 

tids välfärdssamhälle, med staten som ytterst ansvarig.  

 

Under 1900-talets mitt gjorde företag framsteg och förändringar gällande anställdas villkor. 

Brukspatronen såg till att alla fick vård, att barnen fick gå i skolan och att samhällstjänster 
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som till exempel brandkår,  daghem till anställdas barn, sjukvård, äldrevård etcetera 

utvecklades (M Grafström, P Göthberg & C Windell, 2008).  
 

Även forskning inom företags ansvarstagande har bedrivits sedan 1950-talet och 1960-talet då 

vetenskapliga artiklar gällande företags roll i samhället publicerades. Forskare som Keith 

Davis, William Frederick och Theodore Levitt har publicerat över 1500 artiklar om 

CSR.  CSR forskningen och undervisningen trädde in på flertalet kända universitet runt om i 

världen under 2000-talets början och har under åren blivit en självklar del av 

ekonomiundervisningen på olika universitet (M Grafström, P Göthberg & C Windell, 2008: 

18-20).     
       

År 1953 publicerades boken “Social responsibilities of businessmen” i USA av Howard R. 

Bowens och boken skapade en kraftig diskussion kring företags sociala ansvar. Stark kritik 

framfördes mot idén om att maximera värden för aktieägarna samt att fokusera mer på 

kärnverksamheten och säkerhetställa att företaget går med vinst. Förespråkare för socialt 

ansvarstagande hävdar istället att en väl fungerande affärsverksamhet inte enbart  fokuserar på 

ekonomiska fördelar utan också att företag ska bidra till samhället på ett positivt sätt. Kritiken 

har varit påtaglig och flera artiklar har skrivits kring företagens roll i samhället (Grafström, 

Göthberg & Windell, 2008:40).  
       

Under 1970-talet uppmärksammades ett flertal skandaler kring företags sociala 

ansvarstagande. Företaget Nestlé ifrågasattes för att de sålt mjölkersättning till mödrar i 

Afrika. Denna blandades ut med förorenat vatten, vilket ledde till att många barn dog.  Fler 

liknande exempel uppmärksammades i media, vilket bidrog till att debatten om företags 

sociala ansvar kom i rullning. Konsumenter började ställa krav och tog avstånd från företag 

som motsade sig arbetarnas rättigheter, inte var miljövänliga eller på annat sätt bröt mot 

uppförandekoder (Hoffman; 2001) (Grafström, Göthberg & Windell, 2008). 

     

Efter skandaler under 1990-talet nådde begreppet CSR en större genomslagskraft och fler 

företag såg det som en självklarhet att applicera CSR i sin verksamhet. Begreppet sweatshops 

blev ett känt begrepp under 1990-talet, och kan beskrivas som en arbetsplats eller fabriker där 

arbetsvillkor bryter mot mänskliga rättigheter. En sweatshop kan ofta avse barnarbete, 

bristande arbetsvillkor och låga löner. Nu började konsumenter undra var deras skor och 
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kläder kommer ifrån. Detta ökade kraven på företag att öka sitt ansvarstagande (Grafström, 

Göthberg & Windell, 2008). 

 

3.4 Kommunikationsmöjligheter 

Grafströms, Göthberg Windells teori om att media till stor del har bidragit till CSRs 

genomslag utgår ifrån att tekniken och kommunikationsmöjligheterna har utvecklats i snabb 

takt. Genom kommunikationsmöjligheten har det blivit enklare för företag att sprida 

information om sitt sociala ansvarstagande via sociala medier, nyhetsbrev, reklam, webbsajter 

och en rad olika medier. Kommunikationen har fått ökad relevans, och mycket tid och 

resurser läggs idag ned för att skapa en positiv bild av verksamheten. Idag har företag en 

central roll i vårt samhälle, eftersom de ger möjlighet till arbete, bidrar med produkter och 

tjänster som efterfrågas i samhället.  

 

Socialt ansvar är inte bara en aktuell fråga, utan också en kontroversiell och provocerande idé 

(Grafström, Göthberg & Windell, 2008). Företags rädsla för att media ska ta upp en skandal 

är kanske den viktigaste anledningen till varför man arbetar med CSR. Företagets sociala 

ansvarstagande har därför kritiserats, eftersom kritikerna anser att CSR är kopplat till 

lönsamhet.  

 

3.5 Carrolls CSR pyramid 

Archie B. Carroll har skapat en modell som utgörs av fyra olika steg av ansvar som kan liknas 

vid en pyramid. Varje del i pyramiden bildar tillsammans en helhet, vilken företag kan 

använda för att upprätthålla det ansvar som efterfrågas av samhället.  Den första delen i 

pyramiden är det ekonomiska ansvaret, som enligt Carroll är utgör basen i pyramiden. Det 

steget handlar om företagets lönsamhet (Carroll, 1998). Mellanskiktet i pyramiden är det 

juridiska ansvaret, som omfattar lagar och grundregler som företag bör ta hänsyn till. Nästa 

skikts centrala fokus handlar om etik, alltså ett etiskt ansvar som företaget förväntas ta, trots 

att de inte är skyldiga att göra detta.  Det sista steget i pyramiden är det filantropiska steget. 

Det berör önskvärda aktiviteter som gynnar samhället såsom sponsring, olika samarbeten med 

organisationer, samt kulturella ändamål (Carroll, 1998).  
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Nedan visas Pyramiden i alla fyra skikt.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
Figur 1: Carrolls CSR pyramid 

 

3.5.1 Ekonomiskt ansvar 

Basen i pyramiden är det ekonomiska ansvaret som innebär att företag vill öka sin lönsamhet, 

vilket är grundläggande för att ett företag ska kunna utvecklas.  Alla steg i Carrolls pyramid är 

värdelösa utan det ekonomiska ansvaret, eftersom ett företag sällan överlever en längre tid 

utan vinst. Om den ekonomiska biten inte fungerar i ett företag är det omöjligt för företaget 

att satsa på andra aspekter såsom etiska, filantropiska, miljö samt sociala frågor (Carroll, 

1998). 

 

3.5.2 Juridiskt ansvar 

Den andra delen i pyramiden består av det juridiska ansvaret. Detta ansvar omfattar lagar och 

grundregler som ligger till grund för att företag ska agera moraliskt inom socialt ansvar och 
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affärsetik. CSR handlar inte bara om att agera från ett vinstmotiv utan handlar till stor grad 

om hur företaget utåt sett vill framstå. Det finns företag som inte följer dessa regler och 

använder olagliga strategier för att uppnå lönsamhet. Precis som det ekonomiska ansvaret 

menar Carroll att det juridiska ansvaret är obligatoriskt och att företaget ska hantera de lagar 

och regler som råder (Carroll, 1998).  

 

3.5.3 Etiskt ansvar 

Den tredje delen i pyramiden består av det etiska ansvaret som värnar om intressenternas 

moraliska rättigheter. Även om ekonomiskt och juridiskt ansvar inkluderar etiska normer om 

rättvisa, kompletterar etiskt ansvar det genom hur företag agerar i sin interna och externa 

affärsetik. Etiskt ansvar handlar om vad samhället tycker är rätt och rättvist och det blir ett 

företags skyldighet att undvika eller minimera att intressenter påverkas negativt (Carroll, 

1998). 

 

3.5.4 Filantropiskt ansvar ”Giving back” 

Filantropiskt ansvar är känt för att ge tillbaka, alltså att företag frivilligt engagerar sig i olika 

aktiviteter som bidrar till ett bättre samhälle. Önskvärda aktviteter kan vara   

välgörenhetsprojekt, sponsring, och bidrag som kan ges av individer i samhället, 

organisationer och företag. Ett filantropiskt ansvar är väldigt eftertraktat och uppskattat, men 

det är inte lika viktigt som de andra tre ansvarsområdena (Carroll, 1998). 
 

3.6 Hållbar konsumtion 

CSR handlar inte bara om företag och deras ansvar, konsumtion är även central för samhällets 

tillväxt och utgör en viktig del i företags, statliga myndigheters och hushålls dagliga 

aktiviteter. Det är ingen överdrift att påstå att konsumenter har en nyckelroll i processen mot 

hållbar utveckling. Det är konsumenterna som via konsumentval skapar efterfrågan på 

produkter, vilket i sin tur påverkar företagets affärsmodeller, produktutveckling och val av 

distributionskanaler (Parmen, 2015).  Konsumtion är idag för många människor en 

identitetsskapande aktivitet, -genom köp av produkter och tjänster tillfredställer konsumenter 

sitt behov. Att konsumera hållbart innebär att konsumenten tar ansvar för sina köp och 

efterlevnaden av sina köp (Parment, 2015).  
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3.7 Reklam och kommunikation 

För att underlätta för konsumenterna att välja produkter på den stora marknaden gör eller 

köper företag reklam. Reklamens främsta syfte är att bygga associationer till ett varumärke för 

att sedan förklara för konsumenter allt ifrån vad varumärket står för, till varför konsumenten 

ska köpa varan eller tjänsten. Det är med hjälp av reklamen som varumärkena kan skapa sin 

unika image, och det handlar inte om att ”bäst produkt” vinner, utan det handlar om att den 

”bäst kommunicerade” produkt vinner. Människor konsumerar mer eller mindre varje dag 

genom att de klär sig, äter mat, väljer transportmedel, och så vidare. Vissa köpsituationer kan 

stå emellan att göra ett köp eller att avstå, att köpa något nytt eller välja en produkt som är 

välkänd för konsumenten. För att ett köp ska genomföras finns många beslut som ska tas i 

beaktning, produkten ska ha ett bra pris, vara trovärdig samt att konsumenten ska kunna 

känna ett starkt behov av produkten. Till exempel bör konsumenten associerats med 

produkten tidigare via reklam eller liknande (Dahlén, Lange, 2009). Det ultimata beviset för 

att företag har ett starkt varumärke är att konsumenter går direkt till köp av just det 

varumärket, och inte någon annan affär eller alternativ av vara eller tjänst. I sådana fall är 

varumärket optimalt (Dahlén, Lange, 2009).   

 

Varumärken kommuniceras hela tiden och organisationer väljer själva på vilket sätt och till 

vilken grad dessa ska kommuniceras. Författaren Anders Parment anser att, för att bygga upp 

ett varumärke bör företag hantera den ständiga förändring som råder på marknaden, och om 

företaget lyckas hantera dessa förändringar kan företaget bygga upp en stark image som 

konsumenter ser som trovärdig (Parment, 2015). Enligt Parment (2015) blir konkurrensen allt 

starkare mellan företag och konsumenterna blir allt mer medvetna och kunniga, vilket har 

bidragit till att de i dag ses som medaktörer, snarare än passiva mottagare av 

marknadsföringsbudskap (Parment, 2015).  
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4.0 METOD 

 
 

Här redovisas kritiskt metoder liksom material, urvalsförfarande, bearbetning och analys av 

data och texter samt reliabilitet, validitet. Vi presenterar först val av metod, därefter den 

kvantitativa metoden, samt urval och genomförande av enkätkundersökning. I andra metoden 

presenteras den kvalitativa metoden med urval och genomförande av intervju samt 

transkibering. Avslutningsvis ser vi på reabiliteten och validiteten i arbetet.  

 

 

4.1 Val av forskningsmetod - Fallstudie 

Författaren Robert K. Yin menar att om våra frågeställningar tenderar att börja med ”hur” och 

”varför”, är en fallstudie en relevant metod att använda. I och med att vi vill undersöka hur 

konsumenter uppfattar Indiskas CSR-arbete menar vi att en fallstudie är passande. En 

fallstudie är en empirisk undersökning som undersöker samtida fenomen (olika case) på 

djupet. I fallstudier används ofta olika metoder för att få en nyanserad och helhetsinriktad 

belysning av de aspekter som vill undersökas. Metoderna vi kommer använda kompletteras av 

varandra, och skapar en bredare bild av vår fallstudie. Att göra en så kallad triangulering är 

till fördel när en fallstudie görs (Yin, 2007). 

 

De metoder vi valt till vår fallstudie är en kvalitativ och en kvantitativ metod. I den kvalitativa 

metoden ingår intervjuer med berört företag för att kunna skapa en förståelse om hur företaget 

kommunicerar ut sitt CSR-arbete till sina konsumenter. Därefter, i den kvantitativa metoden, 

har vi genomfört en enkätundersökning för att få kunskap om konsumenternas erfarenheter 

och tankar kring Indiskas CSR arbete (Holme & Solvagn, 1997). 

 

4.2 Val av organisation  

Vi har valt att undersöka Indiska, ett företag som på senare tid blivit uppmärksammat för sitt 

hållbarhetsarbete. År 2015 blev företaget utsett till ”Årets hållbara butik” i Retail Awards. 

Indiska har sedan år 1901 arbetat aktivt med utvecklingen av arbetet med etik, sociala frågor 

samt miljö och har 100 butiker runt om i Europa med ca 700 anställda. Indiskas sortiment 

består av inredning, accessoarer och kläder. Indiska kallar sin unika stil för ”Bohemian 

modern” som utstrålar färger, mönster och energi (Indiska.com, 2015). Vi valde att undersöka 
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Indiska på grund av deras engagemang och etablisemang inom CSR-frågor samt att vi själva 

är konsumenter och gillar deras utbud.  

 

Metod 1 

4.3 Kvantitativ metod  

Både det kvantitativa och kvalitativa synsättet är inriktade på att ge en bättre förståelse av det 

samhälle vi lever i, hur människor, olika organisationer, och gruppers handlande påverkar 

varandra. I den kvantitativa metoden, också kallad ”hård data”, når forskaren det resultatet 

studien var ämnad för genom att ta hjälp av statistiska metoder, till exempel 

enkätundersökning och surveyundersökningar (Holme, Solvang, 1997). Kvantitet är en 

beräkning, en mängd av ett fenomen, till exempel vikt, längd, summa, differens, eller tillfällen 

som när, och hur ofta. (Trost, 2010).   Det är ett effektivt sätt att samla in en stor mängd 

statistik och data för att kunna se samband mellan människor eller mäta vad en del av 

befolkningen tycker på mer tillförlitliga sätt. Genom att skicka ut ett frågeformulär eller enkät 

till ett representativt urval i befolkningen kan forskarens givna avsikt med enkäten få svar. 

Nackdelen med kvantitativ metod är att stora delar av samhällslivet helt enkelt inte går att 

komma åt med kvantitativa siffror (Trost, 2010).    

 

4.3.1 Urval kvantitativ metod 

Enkäten, tillsammans med intervjuer, har gett oss ett bra underlag som tillsammans ligger till 

grund för vår studie. Att samla in data från alla Indiskas konsumenter hade varit för dyrt och 

komplicerat då Indiska har över 100 butiker runt om i Europa. Vi gjorde därför ett stickprov i 

en av Indiskas butiker för att komma Indiskas konsumenter så nära som möjligt. Vi vet att 

konsumenterna vi undersöker representerar en miniatyr av populationen, men är även en 

representation av andra konsumenter. Valet av respondenter skedde slumpmässigt, då vi vid 

besöket på Indiska valde ut slumpmässiga kunder som kom in i butiken, där vi frågade om de 

möjligtvis kunde tänka sig att besvara våra frågor. Vi gick var för sig och ställde frågor till 

kunderna för att effektivisera hela den muntliga enkätprocessen i butiken. 
 

4.3.2 Genomförandet av muntlig enkätundersökning 

Efter några dagars mejlkontakt med Indiskas kundtjänst, som inte gav oss några raka svar, 

bestämde vi oss istället för att besöka Indiskas butik på Drottninggatan. Väl på plats fick vi 

prata med butikschefen som gav oss ett öppet och trevligt bemötande. Vi kom överrens om att 

få utföra en muntlig enkätundersökning i deras butik under 1-2 timmar följande vecka.  
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Enkäten konstruerades i Word, där frågorna i enkäten formulerades för att ge svar på vad 

konsumenter anser om Indiskas CSR-arbete. Enkäterna delade vi ut till olika personer i 

Indiskas butik på Drottninggatan. Vi delade ut totalt 50 enkäter som omfattade åtta stycken 

frågor. Enkäten genomfördes den 26 november 2015 och vi fick samtliga enkäter besvarade.  

 

Vid val av frågor skiljde vi först och främst på strukturerade och ostrukturerade frågor. Vi 

valde att använda oss av strukturerade frågor, då strukturerade frågor är med givna 

svarsalternativ, och ostrukturerade är dess motsatts (Trost, 2010). Efter en första framtagning 

av enkäten provades den på en testgrupp, bestående av fem personer. Detta gjorde vi för att 

säkerhetsställa att enkätens frågor fungerar som vi hade tänkt oss och för att undvika 

oklarheter. Testpersonernas svar gav oss bra kritik för att förbättra och korrigera 

formuleringar. Exempelvis var definitionen av begreppet CSR otydligt och vi formulerade om 

det till socialt ansvarstagande istället.   

Den muntliga enkätundersökningen inleddes med bakgrundsfrågor om respondentens ålder 

och yrke. Därefter ställdes frågor om respondentens köpvanor på Indiska. Vi ville undersöka 

vad konsumenterna ansåg låg till grund för den uppfattning de har om företaget och hur de har 

fått information om företagens ansvarstagande. Avslutningsvis frågade vi om de skulle kunna 

tänka sig att betala mer för en vara som är miljö- eller etikcertifierad samt hur trovärdig denna 

certifieringsmärkning är. 

Metod 2  

4.4 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativ metod är ett övergripande begrepp för alla typer av metoder som bygger på 

intervjuer, observationer och analys av texter och ses i motsats till kvantitativ metod som 

”mjuk data”. Den kvalitativa metoden riktar sitt intresse mot individen, där en intervju kan 

öka förståelsen och uppnå en mer nyanserad bild om respondentens ytterst personliga åsikter 

och resonemang (Trost, 2009).  Fördelen med kvalitativ metod är att vi som författare är 

närvarande vid undersökningstillfället, vilket ger oss möjligheten att tolka processen, som 

uttryck och ordval. Nackdelen med kvalitativ metod är att det blir svårt som intervjuare att 

vara helt objektiv eftersom man utgår ifrån egna referensramar och åsikter, samt 

respondenternas uppfattningar kring frågorna kan variera från person till person (Trost, 2010).  

Det i sin tur kan bidra till att resultatet av studien får sämre reliabilitet då trovärdigheten och 
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relevansen inte blir tillförlitlig (Flick, 2009).  Kvalitativa studier har också fått kritik då de ses 

lämpade enbart som förstudier till “riktiga” studier d.v.s. till kvantitativ forskning. Urvalet 

kan uppfattas för snävt och de som intervjuas kan vara en inkorrekt, och generaliserande 

representation för eftersökt population. Ytterligare en problematik som kan uppstå om 

respondenterna under intervjun känner sig osäkra när inspelningsinstrument används, och de 

kan ge annorlunda svar utifrån det (Trost, 2009).  

 

Som tidigare nämnt så finns det en mängd olika inriktningar och flera olika varianter av 

intervjuer inom kvalitativ forskning. Enligt Trost (2010) utmärks kvalitativa intervjuer bland 

annat av att man ställer enkla och öppna frågor, som ger intervjuaren komplexa och 

innehållsrika svar. Det finns till exempel strukturerade intervjuer, som inte ger respondenten 

några möjligheter att svara på något annat vis än vad intervjuaren har bestämt. I motsats till 

strukturerade intervjuer ger den ostrukturerade intervjun respondenten utrymme att svara i 

vilken ordning som passar och skapar sin egen struktur i intervjun (Trost, 2010). 

Den semistrukturerade intervjun kan beskrivas som halvstrukturerad, då själva intervjun är 

strukturerad, eftersom det handlar om ett område och inte flera, medan frågorna i låg grad är 

strukturerade, d.v.s. att intervjuaren använder sig av öppna frågor (Trost, 2010).  

 

Vi har valt att göra en semistrukturerad intervju, och använda oss av en intervjumanual, som 

hjälpmedel. Vi har inga frågeformulär med formulerade frågor som i enkäten, utan vi låter i 

största mån respondenten styra ordningsföljden i intervjun, vilket ger  respondenten större 

frihet att utforma sina svar (Trost, 2010).  

 

4.4.1 Urval kvalitativ metod  

Urvalet av intervjuobjekt är helt avgörande för att vår studie ska få rätt riktning, öka 

informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det 

vi studerar (Holme & Solvagn 1997). Urvalet har styrts medvetet då vi har gjort ett bestämt 

urval av organisation och också fått tillåtelse att ha dem med i undersökningen. För att få en 

djup och tydlig bild av CSR inom företaget Indiska ansåg vi att insatta personer i företaget 

kan belysa viktiga aspekter, tankar och uppfattningar. En nackdel med att bara använda sig av 

en intervju och en mejlkontakt är att undersökningen kan blir väldigt snäv och respondenten 

kan ses som inkorrekt eller generalisera representation av Indiskas som företag.  
 

4.4.2 Genomförandet av intervju 
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För att komma i kontakt med Indiskas anställda och försöka boka intervjuer tittade vi på deras 

hemsida för att se vilka personer som arbetar med CSR- och hållbarhetsfrågor. Vi ringde först 

till en av Indiskas butiker i Stockholm och blev hänvisade Fredrik Henriksson som vi då tog 

kontakt med via mejl. Vi bokade en intervju med Fredrik. Dagen kom då vi skulle intervjua 

Indiskas PR och CSR-ansvarige sköt han upp mötet för att senare skjuta upp vår träff igen.  

Tiden började bli knapp och vi insåg snabbt att utan intervju med en ansvarig från Indiska låg 

vi rätt dåligt till tidsmässigt. Vi kom då att tänka på Drottninggatans butikschef som hade 

visat sådant engagemang och mycket kunnig inom CSR-frågor när vi var där när vi 

genomförde enkätundersökningen, så vi ringde dit. Efter många om och men ställde hon upp 

på intervjun som sedan ägde rum någon dag senare. Vi anser att vår respondent också hade 

rätt att fatta beslut var vi skulle hålla intervjun, men inte lämna ansvaret helt. Det finns både 

för- och nackdelar med att låta respondenten välja plats helt själv. Till slut kom vi överrens 

om att genomföra intervjun i personalrummet på Indiskas butik på Drottninggatan. Några 

åhörare fanns inte med, vilket gjorde att intervjun skedde ostört, och den intervjuade kunde 

känna sig avslappnad (Trost, 2010). 

Vid intervjuns början presenterade vi oss själva och uppsatsens syfte för respondenten. Vi 

turades om att ställa frågor och lät sedan intervjun flyta på mellan ämnesområden och frågor. 

Respondenten svar antecknades och spelades in löpande under intervjun, både för hand och 

via inspelningsutrustning. Inspelningsutrustningen underlättar då vi istället kunde koncentrera 

oss på de faktiska svar som gavs på frågorna. Vi fick godkännande av respondenten att 

använda ljudinspelning. Fördelen med att använda en ljudinspelning vid intervjun är att vi i 

efterhand kan gå tillbaka och koda av tonfall och ordval upprepande gånger och sedan 

transkribera intervjun om vad som noggrant sagts (Trost, 2010). 

För att inte gå miste om värdefull information från Fredrik Henriksson hade vi en frekvent 

mejlkontakt med honom, vi mejlade honom samma frågor som vi ställde till butikschefen 

Anette. Fördelarna med mejlkontakt är att respondenten i lugn miljö̈  kan svara på frågorna 

utan att känna någon tidspress. Nackdelarna är att det blir svårt att följa upp frågorna och det 

blir svarare att skapa sig en helhetsbild utifrån svaren på frågorna, då man inte har någon 

fysisk dialog med respondenten. Vi anser att den insamlade datan från våra respondenter 

bidrog till att skapa en helhetsbild av företaget som sedan har hjälpt oss besvara våra 

frågeställningar. (Bilaga2). 
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4.5 Reliabilitet & Validitet    

Kvalitativa och kvantitativa metoder använder olika datainsamlingsstrategier för att få fram 

sitt resultat. För att försöka få en uppfattning om hur väl metoderna mäter det vi vill mäta 

använder vi oss av begreppen reliabilitet och validitet. Detta är en förutsättning för att visa att 

vår datainsamling har fungerat och att våra resultat ska kunna generaliseras. Yin skriver i sin 

bok ”Case Studie Research” att det finns fyra vanliga tester för att etablera kvalité i 

fallstudien. Vi kommer nedan gå igenom alla fyra testerna, vilket innebär att vi ser på studiens 

trovärdighet ur flera synvinklar (Yin, 2014). 

 

4.5.1 Construct validity 

Yin beskriver det första testet för ”Construct validity” som avser att använda flera källor vid 

datainsamling för att öka en beviskedja, validiteten. Människor som har varit kritiska till 

fallstudier pekar ofta på att fallstudiers författare misslyckas att utveckla tillräckligt operativa 

bedömningar som tenderar att belysa förutfattade åsikter för att samla in data (Floberg, 

Ruddin; 2006) (Yin, 2014). 

Vi anser att vi uppfyller kravet om ”Construct Validity” eftersom vi använder oss av flera 

källor i studien. Från Indiska använde vi också personer som är i högsta grad involverade i det 

vi ville undersöka, samt i olika ”nivåer” i företaget. Vi har fått med en bredd i undersökningen 

då vi har konsumenter, ansvariga och anställda i studien. Vi har i vår studie försökt hålla oss 

så objektiva som möjligt för att öka validiteten.  

4.5.2 Internal validity 

Med intern validitet, inre validitet eller giltighet menas huruvida de slutsatser som man dragit 

i den aktuella situationen är trovärdiga eller inte. Den interna validiteten är alltså bunden till 

tillfället då studien blivit genomförd. Man kan till exempel öka den interna validiteten om de 

externa faktorerna reduceras bort, eftersom det kan påverka studien. Yin beskriver att 

”Internal Validity” handlar om att förklara hur och varför händelsen x ledde till händelsen y. 

Om forskare drar en felaktig slutsats om orsakssambandet mellan x och y utan att veta att en 

tredje faktor z faktiskt kan ha orsakat y, då har forskningsdesignern misslyckat att hantera den 

interna validiteten (Yin, 2014). Genom att jämföra de svar vi fått från intervjuerna med 

Indiskas ledning, med den övriga datainsamlingen vi samlat in, skapar vi Internal validity.  

 

4.5.3 External validity 
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Det tredje testet är att förstå om studien är generaliserbar. Med andra ord handlar ”External 

Validity” om i vilken utsträckning resultaten av en studie kan generaliseras till andra 

situationer och andra människor och kunna motivera urval och undersökningstillfälle. (Yin, 

2014). Yin anser också att ett enda fall utgör en bräcklig grund för generalisering, vilket har 

gjort att vi inte kommer kunna generalisera vår studie eller kunna applicera External validity 

på vår studie.  

 

4.5.4 Reliability 

Det fjärde testet är reliabilitet. Yin beskriver att syftet med reliabilitet är att minimera alla fel 

och oklarheter i undersökningen.  En förutsättning för att öka reliabiliteten är att en forskare 

bör dokumentera tillvägagångssättet så konkret som möjligt för att andra ska kunna göra om 

studien på nytt. (Yin, 2014). Om vi skulle använda krångliga ord eller fråga något som inte är 

relevant kan det bidra till att vi får en låg grad av reliabilitet. Däremot om vi använder oss av 

enkla satser och begripliga vanliga ord bidrar det till en större förståelse och ökar graden av 

reliabilitet (Trost, 2010). Endast genom en kontinuerlig kritisk prövning och noggrannhet vid 

bearbetning av material kan vi uppnå en tillfredsställande grad av reliabilitet (Holme & 

Solvagn, 1997).  

 

4.6 Bearbetning av material  

Nedan beskrivs hur vi gått till väga när vi bearbetat vårt material med stöd av 

metodlitteratur.  

 

4.6.1 Muntlig enkätundersökning 

Vår muntliga enkätundersökning med konsumenter på Indiska gav oss 50 unika insamlade 

enkäter vilket gav oss en bra grund att bygga vår analys på. Efter vårt genomförande av 

enkätundersökningen sammanställde vi vår data med hjälp av Excel där vi delade upp 

enkäterna i ålder, kön, yrke. Vi sammanställde sedan samtliga svar från enkäten i tabell- och 

procentform.  
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4.6.2 Intervju 

Vår intervju med Anette Aronsson, butikschef på Indiska på Drottninggatan i Stockholm, gav 

oss rikt material där vi fick ta del av respondentens åsikter, erfarenhet och kunskap som vi 

sedan byggt vår analys på (Trost, 2010). Efter att vi genomfört intervjun med Anette 

Aronsson har vi gjort en transkribering av det insamlade materialet där vi ville hitta, förfina, 

utarbeta begrepp för att sedan kunna analysera intervjun. Redan under intervjun med Anette 

Aronsson började vår analys ta form. Respondentens redogörelse av sin kunskap om butikens 

sociala ansvarstagande skapade en klarare uppfattning för oss författare. Under 

transkriberingen har vi förhållit oss detaljerat till den insamlade data. Vi har tagit med allt 

respondenten sagt, inklusive olika uttrycksformer såsom skratt, eftersom dessa uttrycksformer 

bidrar till en trovärdig analys och tolkning.  Hela transkriberingen av intervjun ges på 

begäran. 
 

4.7 Datainsamling 

Insamling av relevant data inleds med en genomsökning av litteratur för att ta reda på vad 

som är känt inom ramen för vår uppsats. Vår primära data består av intervjuer vi har 

genomfört och sedan transkriberat. Vid intervjun har vi använt oss av en 

ljudinspelningsapplikation i våra mobiltelefoner. Vi ansåg att ett hjälpmedel skulle underlätta 

under intervjun så att vi endast kunde fokusera på vad vår respondent sa.  

 

Våra sekundärdata har samlats in från redan tryckta källor som artiklar, böcker och broschyrer 

som är skapade av fallföretaget, samt uppsatser från tidigare studenter inom samma område.  

Utöver tryckta källor har vi även hittat information via Indiskas hemsida.  
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5.0 Resultat 

 
 

I detta kapitel kommer vi först presentera resultaten från enkätundersökningen och sedan 

intervjuerna. Resultatet från enkäten kommer att presenteras i form av sammanfattningar av 

vårt insamlade material, samt cirkeldiagram och tabeller. Resultaten kommer sedan att 

analyseras i analysdelen.  

 

 

5.1 Resultat muntlig enkätundersökning  

I vår enkätundersökning deltog 50 personer, varav 6 män och 44 kvinnor i åldrarna 21-71 år, 

18 stycken är mellan 20 och 30 år, 17 stycken är mellan 30 och 40 år, 6 stycken mellan 40 

och 50 år, 5 stycken mellan 50 och 60 år, 2 stycken mellan 60 och 70 år samt 2 stycken 

mellan 70 och 80 år. Av kvinnorna var det en tydlig åldersgrupp mellan 20-40 år (Se tabell 1) 

och av männen var 33% 70-80 år. Eftersom männen bara motsvarar en liten del av 

undersökningen valde vi att visa diagrammet i antal och inte procent för att tydligare visa 

vilken ålder varje man hade, då procentandelen kan bli missvisande (Se tabell 2). 

 

Tabell 1:                                                                     Tabell 2: 

Andel kvinnor uppdelad i åldersspan                        Andel män uppdelad i åldersspann 

                  

N=44                     N=6 

 

 

39%	  

36%	  

11%	  

9%	  

5%	  

20-‐30	   30-‐40	   40-‐50	   50-‐60	   60-‐70	  

20-‐30,	  
1	  

30-‐40,	  
1	  

40-‐50,	  
1	  

50-‐60,	  
1	  

70-‐80,	  
2	  
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Tabell 3: Är du medveten om Indiskas sociala ansvarstagande? 

 

	  
N=50 

Vi sammanställde svaren och fick fram att 80% inte är medvetna om företagets 

ansvarstagande, vilket betyder att 20% är medvetna om något inom ramen av Indiskas 

sociala ansvarstagande. I undersökningen framgick det också att 88%  sällan handlar på 

Indiska medan 12% handlar ofta. Vi kunde se att det främst var kvinnor mellan 20 och 40 år 

som ofta handlar på Indiska.  

 

Tabell 4: Varför tycker ni att etiska/miljövänliga produkter är bra?  

 
N=50 

 

20%	  

80%	  

Ja	   Nej	  	  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

80%	  

Värnar	  om	  miljön	   	  Bättre	  kvalitet	   Tänker	  på	  framtida	  
generationer	  

Bryr	  mig	  inte	  



	   26	  

Även på denna fråga hade respondenterna möjlighet att ringa in mer än ett svarsalternativ. 

Vår undersökning visar att mer än hälften, 68 %, av respondenterna värnar om miljön när de 

handlar hos Indiska, inget annat svarsalternativ ger i närheten av samma resultat.  

 

Tabell 5: När du handlar på Indiska, hur viktigt är det för dig att företaget arbetar aktivt 

med miljö/hållbarhetsfrågor/socialt och etiskt ansvarstagande?  

 

 
N=50 

 

Konsumenterna anser att det är Mycket viktigt att företag arbetar aktivt med 

miljö/hållbarhetsfrågor/socialt och etiskt ansvarstagande.    

 

Tabell 6: Skulle du vara villig att betala mer för en vara/tjänst som du vet har tillverkats 

under miljömässiga och goda förhållanden?  

 

 
N=50 
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På fråga 6 svarade hela 91% att de kan tänka sig att betala mer för en vara/tjänst som har 

tillverkats under goda miljömässiga förhållanden, 9% svarade nej på denna fråga.  

 

Tabell 7: När du köper en produkt som har en certifiering, litar du på att kriterierna för 

certifieringar är uppfyllda? 

 

 
N=50 

 

Konsumenternas anser att trovärdigheten av märkningar/certifieringar hos produkten de 

köper är hög. 84% svarade att de litar på märkningen, medan 16 % inte gör det.  

 

Tabell 8: Varför handlar du på indiska? 

 

 
N=50 
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Majoriteten av konsumenterna väljer att handla på Indiska på grund av deras snygga kläder 

och inredning.  

 

Tabell 9: Hur får du information om Indiskas sociala ansvarstagande? 

 

 
N=112 

 

Vi ser ett tydligt mönster att Indiskas konsumenter främst tar del av deras information via 

sociala medier. Andra sätt att få information var genom reklam, kampanjer men även familj, 

släkt och vänner. Den informationskälla som konsumenterna använder minst är nyhetsbrev. 

Vi kan också avläsa i vårt reslutat att äldre personer sällan aktivt söker information. Vi gav 

respondenterna i undersökningen möjlighet att ringa in fler svarsalternativ på denna fråga 

vilket bidrog till att svarsfrekvensen ökade. En responent kan teoretiskt sätt ringat in alla 

möjliga svarsalternativ.  
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5.2 Resultat intervju och mejlkontakt   

Nedan redovisas vårt resultat från både vår intervju med butikschefen Anette Aronsson och 

mejlkontakt med PR-hållbarhetsansvarig Fredrik Henriksson. 

 

På företaget Indiska intervjuades butikschefen som ansvarar för butikens ekonomi och 

sortiment, samt att Indiskas personal arbetar efter Indiskas värderingar. Anette är 56 år och 

har arbetat på Indiska i 14,5 år. Anette tycker personligen att socialt ansvarstagande 

innefattar bra arbetsmiljö, både i Sverige samt i Indien. Anette tycker även att det är viktigt 

med rätt lön och arbetsvillkor, att leverantörerna inte arbetar med farliga ämnen, samt att 

företaget har ett bra miljötänk. Även Fredrik Henriksson, CSR- och PR-ansvarig, anser att 

”Ett ansvarsfullt företagande ligger i hela familjeföretagets grundvärderingar. Utan fokus på 

dem, som vi haft i alla tider, och de senaste decennierna allt mer systematiskt, så hade vi 

varit ett annat företag”. 
 

Indiska har sedan 1998 arbetat fram en uppförandekod, som i grunden är ett slags kontrakt 

som deras leverantörer får skriva på. Kontraktet innefattar de krav Indiska ställer på sina 

leverantörer som kontrolleras genom kontinuerliga besök, saker som behöver åtgärdas, och 

därmed kan leda till förbättringar och förändringar. Uppförandekoden är baserad på ILOs 

kärnkonventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet, samt FNs konvention om 

barnets rättigheter.  

 

Under intervjun framgick det tydligt att hon anser att Indiskas uppförandekod ligger i 

framkant. Anette tror att detta kan ha att göra med att Indiska är ett familjeägt företag som 

funnits i familjens ägo sedan början av 50-talet. Indiska har under alla år varit noga med att 

arbeta nära sina leverantörer, vilket ses som lönsamt då detta skapar ett stabilt samarbete 

mellan företaget och leverantören. 
 

Under intervjun märktes det tydligt hur viktigt CSR är för Indiskas medarbetare. Vid en 

nyanställning går medarbetaren en utbildning som handlar om Indiskas sociala 

ansvarstagande vilket bidrar till att Indiskas anställda aktivt arbetar med att föra vidare sin 

kunskap till konsumenterna. Även Fredrik anser att det var viktigt att deras drygt 700 

anställda genomgått en grundutbildning i Indiskas hållbarhetsarbete, som de sedan löpande 

kommunicerar med konsumenterna i deras butiker.   
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”Att tänka hållbart är en nödvändighet, inte bara för att klara våra utmaningar på jorden, 

utan också för att överleva som företag” - Fredrik Henriksson 
 

Indiska kommunicerar löpande ut sitt hållbarhetsarbete till kunderna via butiken och via olika 

sociala kanaler. Konsumenten kan ta del av Indiskas CSR arbete genom nyhetsbrev, deras 

hemsida och webbshop, samt Indiskas skyltfönster som företaget anser är ett effektivt 

kommunikationsmedel. Indiska använder sällan dagspress, men har börjat med tv-reklam 

igen. Det är första gången på många år, just för att testa igen och se om det fungerar som 

kommunikationsmedel.  
 

Oavsett om konsumenter är medvetna om Indiskas CSR-arbete eller inte märks det tydligt 

hur Indiska applicerar sitt sociala ansvarstagande i den fysiska butiken. Ett exempel är att 

Indiska har börjat ta betalt för sina plastpåsar som är gjorda av återvunnen plast och 

ostronskal från restauranger. Plastpåsarna återvinns av saker som egentligen skulle kastats 

och blir till nya påsar. Alla intäkter från påsarna går oavkortat till Naturskyddsföreningen 

som Indiska har ett samarbete med. Anette påstår att ca 98 % av Indiskas kunder är positiva 

till att Indiska tar betalt för påsarna. Det kan bero på att majoriteten av Indiskas konsumenter 

inte är priskänsliga då Indiska inte anses vara en ”lågpriskedja”, och att butiken främst 

besöks av kvinnor i åldersspannet 30 och uppåt och har då förhoppningsvis ett arbete och 

relativt stabil ekonomi. Detta anser Anette som ett framsteg, eftersom deras främsta mål är 

att sända ut signaler till kunderna att de själva ska ha med sig en påse som går att 

återanvända. Indiska har även ett samarbete med Myrorna där huvudmålet är att samla in 

gamla kläder från allmänheten som, tillsammans med personalens gamla arbetskläder skänks 

till Myrorna som sedan säljer vidare. Anette ser en positiv trend i deras återvinningsprojekt 

då de får in många begagnade jeans, och får ett positivt bemötande av konsumenter angående 

detta. Hon säger vid ett tillfälle att ”Om du är trött på de här två gamla tunikorna, 

får du tänka på att det är två nya tunikor för andra”.  
 

Anette tror att en liten del av Indiskas kundkrets är engagerad och positiv till det 

konsumenterna känner till kring Indiskas ansvarstagande. Anette tror att den grupp 

konsumenter som engagerar sig i den här frågan ser det som en hobby och livsstil, medan 

många konsumenter inte handlar på Indiska på grund av deras sociala ansvarstagande utan 

främst väljer butik efter deras stil.  
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Fredrik däremot, Indiskas CSR- och PR-ansvarig, menar att Indiskas kunder tänker på frågor 

kring socialt ansvar, miljö och etik och att de förväntar sig att Indiska ska ta det ansvaret. Så 

här säger han: 
 

”Vi vet att våra kunder värdesätter att INDISKA tar ansvar och förväntar sig det av oss. Vi 

blev i år utsedda till Årets Hållbara Butik, bland annat för att vi arbetat långsiktigt med 

frågorna, men också blivit bättre på att kommunicera och ta med våra kunder på vår 

hållbarhetsresa”.   
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6.0 ANALYS 

 
 

I detta kapitel kommer vi att analysera vårt reslutat från enkätundersökningen och 

intervjuerna, samt applicera våra tillämpade teorier på relultaten. Vi kommer även att svara 

på våra frågeställningar: Hur arbetar Indiska för att förstärka sitt CSR-arbete som i sin tur 

kan leda till lönsamhet? Vilka former av ansvarstagande har Indiska?  Hur upplever 

konsumenterna Indiskas CSR- kommunikation?   

 

Hur arbetar Indiska för att förstärka sitt CSR-arbete som i sin tur kan leda till lönsamhet?  

Indiska är ett aktiebolag, och ett aktiebolags främsta mål är att göra vinst och skapa värde för 

sina aktieägare. Indiska har idag ett väl utarbetat CSR-arbete och företagets motiv för sitt 

arbete kring socialt ansvarstagande ligger framförallt på människor och miljö och hur dessa 

påverkas av Indiskas verksamhet. Indiska använder sig av olika tekniker för att finna 

drivkraften bakom företagets lönsamhet. I många fall handlar det om innovation av 

produktutbud, som i sin tur leder till kundnöjdhet och resulterar i lönsamhet. I Indiskas fall 

handlar det om deras CSR-kommunikation, som skapar kundnöjdhet och till slut landar i 

ekonomisk lönsamhet. Det som ännu inte validerats är huruvida Indiskas CSR-

kommunikation lett till ökad konsumentnöjdhet samt lönsamhet och om det kunnat bidra till 

Indiskas expandering av butiker runt om Europa. Den ekonomiska delen ligger först i 

pyramiden och utgör det största trappsteget som är grundläggande för företag som strävar 

efter ekonomisk vinning och lönsamhet, samtidigt som de förhåller sig till de grundläggande 

regler och lagar som råder i samhället. Se 2.4 i teoridelen. Att den ekonomiska biten fungerar 

i ett företag är grundläggande för att kunna fokusera på socialt ansvarstagande,  vilket är 

viktigt för att skapa kundnöjdhet.  

 

”Självklart arbetar vi med business, vi vill ha lönsamhet” – Anette Aronsson  

 

Indiskas butikschef på Drottninggatan bekräftar under intervjun att Indiska strävar efter 

lönsamhet, men menar  att det samarbete som råder mellan Indiska och Indiskas leverantörer 

är sjyst, vilket bidrar till kundnöjdhet och i sin tur lönsamhet för företaget. Både 

butikscheften samt PR- och hållbarhetsansvarig talar gott om företagets CSR-arbete men vi 

som författare måste ta i beaktning att personerna i fråga är representanter för företaget vilket 
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bidrar till att de kan framstå partiska och vill förmedla välutformade svar till företagets 

fördel.  

 

Ett av de viktigaste trappstegen i Carrolls pyramid är det juridiska steget, vilket innebär att 

företag ska följa de lagar och regler som råder i samhället, se 2.4 i teoridelen. Företaget 

Indiska har sedan 1989 arbetat aktivt med sin uppförandekod, ett kontrakt, som är baserat på 

ILO:s kärnkonventioner, vilka innefattar bra arbetsvillkor för leverantörer och 

underleverantörer. Indiska följer även FN:s konvention om barnets rättigheter, riktiga 

anställningar, human behandling samt nationella lagar. Indiska har som policy att alla 

leverantörer ska skriva på deras uppförandekod och detta för att Indiska ska vara helt säkra 

på att alla deras produktioner ska gå rätt till. Detta även för att deras underleverantörer ska 

arbeta under så bra och hälsosamma omständigheter som möjligt. Både Indiskas butikschef 

på Drottninggatan och Indiskas PR-kommunikationsansvarig menar att samarbetet mellan 

företaget och leverantörerna är stabilt. Båda respondenterna menar även att det är otroligt 

viktigt att upprätthålla en god kontakt med leverantörerna för att försäkra sig om att alla lagar 

följs. Enligt relevanta artiklar, Indiskas hemsida, samt den data vi samlat från intervjuerna 

finner vi ingen kritik riktad mot att Indiska inte skulle ta sitt juridiska ansvar. Detta uppfyller 

det juridiska trappsteget i Carrolls pyramid, då han anser att det är viktigt att det juridiska 

ansvaret följs och prioriteras i en företagsverksamhet för att uppnå lönsamhet.   

 

Vilka former av ansvarstagande har Indiska?   

Indiskas sociala ansvarstagande ligger i familjeföretagets grundvärderingar. Eftersom 

företaget funnits i samma familj i många år har det skapat starka relationer mellan familjen 

och dess leverantörer. Detta menar båda respondenterna har bidragit till en viktig och stabil 

pusselbit i Indiskas arbete kring sin uppförandekod. Enligt Carroll handlar CSR i stor 

utrsträckning om etiskt ansvar och vad samhället anser är rätt och rättvist. Det i sin tur blir 

företagets skyldighet att undvika och minimera att intressenter och konsumenter påverkas 

negativt. Indiska arbetar tydligt efter sin uppförandekod för att öka sin legitimitet hos kunden 

för att tillfredsställa företagets värderingar. Indiska anser att det etiska ansvarstagandet är ett 

viktigt ansvarsområde att efterfölja och arbeta kring då Indiska har en vision att förbättra sig 

som företag. Genom att ta ansvar för en hållbar produktion, samt förbättra hälsa, vatten, 

miljö, rättvis handel och ge unga möjligheter till utbildning tror de att de kan nå de målen. 

Enligt enkätundersökningen såg vi också att det var viktigt för konsumenter att ett företag 

värnar om miljön. 62% av respondenterna var positiva till miljömärkta produkter. 
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”För oss är det en del av företagets DNA att prioritera hållbarhetsfrågor [...]” 

- Fredrik Henriksson 

Eftersom Indiska alltid har värderat frågor kring socialt ansvarstagande är det en byggsten 

som redan finns etablerad i deras verksamhet. Redan från företagets start har frågor kring 

social ansvarstagande värderats högt.  

Det översta steget i Carrolls pyramid innefattar det filantropiska ansvaret och handlar om att 

ge tillbaka genom att hjälpa mänskligheten via projekt och bidrag. Det filantropiska ansvaret 

hos ett företag är mer frivilligt än det etiska och är en förhoppning om att företaget ska bidra 

till samhället. Indiska väljer att applicera sitt filantropiska ansvar genom att samarbeta med 

olika organisationer för att förbättra människors livskvalitet. Ett exempel är deras samarbete 

med Peace Trust. I den muntliga enkätundersökningen framgick det att konsumenterna tycker 

att det är mycket viktigt att företag arbetar aktivt med dessa typer av frågor. Carroll beskriver 

att det filantropiska steget i pyramiden inte är lika viktigt som de andra stegen, som innefattar 

ekonomi, juridik samt etik, men att det filantropiska steget borde vara en självklarhet hos alla 

företag, eftersom det bidrar med resurser till samhället.  

Hur upplever konsumenterna Indiskas CSR- kommunikation?   

Enligt Parment avgörs konsumenternas avsikter till ett köp av företagens rykte. Därför spelar 

kommunikationen avgörande roll för att skapa en stark image mot konsumenten. Enligt 

enkätundersökningen visade det sig att 80% inte  är medvetna om Indiskas CSR-arbete. 

Parment menar att det är konsumenterna som via konsumentval skapar efterfrågan på 

produkter, vilket i sin tur påverkar företagets affärsmodeller, produktutveckling och val av 

distrubutionskanaler. Konsumenterna har inte aktiverat en efterfråga på Indiskas CSR-arbete 

vilket reslutatet av enkätundersökningen visade. Även om konsumenterna främst får 

information om Indiskas produkter via sociala medier, reklam, kampanjer, familj och vänner 

kan det vara svårt att definiera det som en del av Indiskas CSR-arbete och kan istället tas 

som en självklarhet. En annan bidragande orsak till att konsumenterna inte är medvetna om 

CSR kan vara att CSR är ett stort och svårdefinierat begrepp eller att det råder en skepticism 

mot begreppet i allmänhet. 

 

Konsumenternas kunskap om CSR har inget att göra med hur konsumenter är positivt 

inställda till produkter som är etiskt certifierade. I enkätundersökningen såg vi att 84% kunde 
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tänka sig att betala mer för produkter som är miljö- eller etiktcertifierade, vilket vi ser som en 

öppenhet till begreppet. Trots den öppenhet som råder gentemot miljö- eller etikcertifierade 

produkter hos konsumenter finns en kunskapsbrist som bidrar till att Indiskas CSR-arbete blir 

ouppmärksammat av konsumenterna. Om konsumenter känner till olika certifieringar och 

handlat dessa typer av produkter oftare hade förmodligen kunskapen ökat. Kunskapen hade 

lett till en större förståelse kring CSR i allmänhet och på de sättet bli lättare att uppfatta samt 

ta till sig Indiskas CSR-arbete.  

 

Medvetenheten om företagens CSR- arbete är enligt Dahlen och Lange något som spelar stor 

roll vid inköp av en produkt. Om konsumenten inte är medveten om företagets CSR-arbete så 

är detta heller ingen faktor som spelar någon större roll när konsumenten fattar ett köpbeslut, 

utan att det bland annat är kvalité, pris eller varumärket som är det centrala. Detta styrks av 

enkätundersökningen där majoriteten av alla respondenter svarade att de handlade på Indiska 

på grund av butikens snygga kläder och inredning. Författarna Ulrika Hoonk och Jenny 

Åbergs fallstudie “Corporate Social Responsibility – ”en studie om svenska konsumenters 

attityder och köpbeteende” som vi tog upp i avsnittet om tidigare forskning kom fram till att 

de konsumenter som deltagit i studien har en positiv attityd till CSR, men att deras 

köpbeteende inte påverkades av att klädföretag bedriver en CSR-verksamhet.  Vi ser även i 

vår studie en stor svarsfrekvens på att många handlar på Indiska på grund av att de anser att 

kläderna och varorna är snygga och att de skulle handla på Indiska oavsett om de har 

kunskap om Indiskas sociala ansvarstagande eller inte. Eftersom enkätundersökningen visade 

att majoriteten av konsumenterna sällan handlade på Indiska skulle förmodligen reslutatet 

sett annorlunda ut som vi hade haft responenter i undersökningen som handlar ofta på 

Indiska.  

 
6.1 Slutdiskussion  

Denna studie har bidragit till en ökad kunskap och förståelse för hur Indiska som retail- 

företag implementerar CSR i sin verksamhet. Allmänhetens krav på att företag i allmänhet ska 

åta sig frågor kring socialt ansvarstagande har  ökat, vilket har lett till att CSR har blivit en 

viktig del hos företag att ta ställning till. Vi anser att Indiska ligger i framkant i sitt arbete mot 

ett hållbart CSR-arbete och företaget kan ses som en stark förebild för andra företag som 

arbetar med CSR.  Indiskas är uppbyggd av deras CSR arbete, genom att de tar miljöfrågor 

och etiska frågor på allvar, och strävar efter att skapa ansvarsfull användning av mänskliga, 

naturliga och ekonomiska tillgångar. Vi kunde också se att det är viktiga frågor för 
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konsumenterna i vår enkätundersökning då de värnar om miljön och tänker på framtida 

generationer.  Även om konsumenterna vill ta socialt ansvar och bidra till en bättre framtid för 

framtida generationer, värna om miljön samt kunde tänka sig att betala mer för certifierade 

varor, fick vi uppfattningen om att konsumenterna inte är medvetna om Indiskas CSR-arbete.  

 

Att påstå att det är Indiskas kommunikation som brister kan vara svårt att stödja, då vårt urval 

är så pass snävt. Att endast ta ett stickprov från en butik och 50 respondenter kan inte 

generalisera hela verksamheten och alla Indiskas konsumenter. Men vi ser att konsumenterna 

i undersökningen  inte söker efter informationen om CSR och därför inte uppfattar allt som 

Indiska gör. 

Vi som författare och vår roll som forskare i studien diskuteras i uppsatsens metodkapitel om 

reliabilitet och validitet. Eventuella problem kan vara att vi är så pass pålästa kring ämnet och 

är medveten om vilket ansvar Indiska tar kring sociala frågor, vilket kan påverka delar av 

resultatet. Vi inser även att vår metodinsamling kan uppfattas som snäv eftersom vi endast 

valt att undersöka ett företag med deras anställda och konsumenter. Det är svårt att få en 

objektiv bild av företagets CSR-arbete eftersom de respondenter vi använt oss av till våra 

intervjuer är representanter av företaget. Om vi istället hade använt oss av oberoende personer 

som inte är kopplade till Indiska hade vårt resultat förmodligen sett annorlunda ut.  Vi som 

författare har dock haft en ambition att försöka vara så objektiva som möjligt för att styrka 

studiens validitet och reliabilitet och vi har förlitat oss på de mätinstrument vi använt oss av 

till vår undersökning.  

6.2 Vidare forskning  

I vår uppsats har vi  undersökt hur Indiska arbetar kring CSR frågor och hur deras kunskap 

når ut till konsumenterna. Indiska har ett väl utarbetat CSR-arbete som ligger till grund för 

hela deras verksamhet. Våra resurser var begränsade under arbetets gång, vilket bidrog till en 

mindre undersökning. Om vi hade haft mer tid till undersökningen hade vi jämfört fler, större 

företag – både företag som är positivt inställda till CSR, men även företag som motsätter sig 

det sociala ansvarstagandet. Hur skulle lönsamheten se ut på ett sådant företag? Bidrar ett 

företags CSR-arbete till ekonomisk vinning och lönsamhet? Det skulle också vara intressant 

att undersöka skillanden mellan mindre och större företag, och deras förutsättningar att 

bedriva en hållbart CSR-arbete. 
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