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Sammanfattning 
Titel: Vi kan skapa nya saker hela tiden, men vi kan inte skapa en ny värld utan 

förändring - En studie om Corporate Social Responsibility inom e-handeln 

Författare: Amanda Dahlberg och Madeleine Stenman 

Handledare: Christine Tidåsen 

Kurs: Kandidatuppsats inom företagsekonomi, inriktning Detaljhandel och Service 

Management, 15 hp. Linnéuniversitetet, VT 2014. 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för arbetet med Corporate 

Social Responsibility (CSR) inom e-handeln genom att analysera: 

• Det engagemang som finns för CSR och det ansvar som tas av företag inom e-

handeln. 

• Hur kommunikation av CSR används av företagen för att positionera sig och 

stärka sin image. 

• Vad konsumenter har för syn på CSR inom e-handeln och vad detta har för 

påverkan på företags arbete kring ämnet. 

 

I koppling till detta syfte har följande forskningsfråga formulerats: 

• Vad präglar e-handelsföretags arbete med Corporate Social Responsibility? 

 

Metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie då vi ville analysera vad företagare, experter och 

konsumenter inom e-handeln har för erfarenheter och åsikter kring arbetet med CSR. 

Studien har präglats av en abduktiv ansats där vi har haft ett växelspel mellan teori och 

empiri. Primärdatan har samlats in genom fyra personliga, semi-struturerade intervjuer 

samt en strukturerad intervju via mail. Vidare har vi även genomfört två fokusgrupper.  

 

Slutsatser 

Genom vår arbetsprocess har vi kunnat urskilja att det engagemang som finns för CSR 

inom e-handeln varierar beroende på den bransch företagen befinner sig i. E-

handelsföretagen tar ett större socialt ansvar, än ett miljömässigt, då de bidrar till olika 

sociala projekt i samhället som gynnar företagens intressen och därmed bidrar till 

goodwill och positiv PR. Problem inom e-handeln, som vi kan notera, är främst de 
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returpolicys som finns i Sverige, missförstånd mellan konsumenter och företagen 

gällande certifieringar samt brist i e-handelsföretagens CSR-kommunikation mot 

konsumenterna. Vidare skulle positionering genom CSR kunna stärka företagets 

varumärkesimage och därmed fungera som ett konkurrensmedel, dock måste företagen 

uppnå en viss trovärdighet för att möjliggöra detta. 

 

Nyckelord: Corporate Social Responsibility, Engagemang, Miljömässigt ansvar, 

Socialt ansvar, Kommunikation, Varumärke, Image, Positionering, Trovärdighet, E-

handel 
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Abstract 
The purpose of this study is to provide a deeper understanding regarding the work of 

Corporate Social Responsibility (CSR) within e-commerce by analyzing:  

• The commitment towards CSR and the responsibility companies take within e-

commerce.  

• How communication of CSR is used by companies to positioning themselves 

and strengthen their image.  

• What consumers think of CSR within e-commerce and what effects it has on the 

companies. 

 

In addition to the purpose, we have formed the following research question:  

• What characterizes the e-commerce companies work with Corporate Social 

Responsibility? 

 

This study is based on a qualitative research methodology since we wanted to analyze 

how businessmen, experts and consumers within e-commerce experience and think 

about CSR. The study has been characterized by an abductive approach where we had 

an interplay between theory and empirical data. The primary data were collected 

through four personal, semi-structured interviews and one structured interview by 

email. Furthermore, we have also conducted two focus groups. 

 

Throughout our research process, we have been able to distinguish that the commitment 

towards CSR within e-commerce varies depending on the industry. E-commerce 

companies are taking a greater social responsibility than an environmental, as they 

contribute to various social projects in the community that favor corporate interests and 

hence contributes to the goodwill and positive PR. Problems in e-commerce, as we note, 

is mainly the return policies in Sweden, misunderstandings between consumers and 

companies concerning certifications, and a absence of CSR-communication from e-

commerce companies towards consumers. Furthermore, the positioning through CSR 

can be used to strengthen the company's brand image and thereby act as a competitive 

advantage. However, companies must achieve a certain credibility to make this possible. 
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1 Inledning 

I detta inledningskapitel introduceras uppsatsens forskningsområde genom en 

presentation av  bakrunden till Corporate Social Responsibility följande av en 

diskussion om dess problem kopplade till e-handeln. Avslutningsvis presenteras 

uppsatsens forskningsfråga, syften samt de avgränsningar som vår studie sträcker sig 

till. 

 

1.1 Bakgrund 

Sedan 1990-talet har ekonomin präglats av en ekologisk modernisering. 

Moderniseringen innebär att samhället och företagen ska sträva mot en hållbar 

ekonomisk tillväxt, som tar både en ekologisk och miljömässig hänsyn, enligt Ottosson 

(2013). Vidare beskrivs att vi har gått från ett industrimodernt perspektiv till en 

ekologisk modernisering. Förr tog företagen inte sitt ansvar för den exploatering av 

naturresurser eller de miljöproblem som deras arbete medförde. Företagens enda syfte 

var, både ur en miljömässig hänsyn och ur ett kostnadsperspektiv, att generera vinst. De 

såg inga begränsningar med jordens resurser. 

 

Ottosson (2013) konstaterar att vi idag vet att jordens resurser är knappa och att idag 

anser många företag att ett ansvarstagande gynnar dem och bidrar till lönsamhet.  Den 

ekologiska moderniseringen präglas av att nya lagar, riktlinjer och skatter har införts. 

Internationella organisationer som EU och FN har satt upp förordningar om hur miljön 

och sociala problem ska åtgärdas. Det senaste från FN (2012) var Rio+20, som främst 

handlade om en miljömässig hållbar ekonomi, där vi ska tänka globalt men agera lokalt. 

Vidare tillsattes FN Global Sustainable Panel, som skapar en vision för en hållbar värld, 

ett rättvist samhälle, utnyttjande av rätt resurser och för att se till att ekonomin fortsätter 

att växa. 

 

Enligt Löhman & Steinholtz (2003) har Sverige alltid legat i framkant vad gäller att 

verka mot ett mer hållbart produktions- och konsumtionsmönster. Detta styrks av 

Sveriges regering (2014) som i Sveriges senaste nationalrapport om klimatförändringar 

till FN visar på att vi har reducerat våra växthusutsläpp med 16 % sedan 1990 men 

samtidigt ökat vår ekonomiska tillväxt och ökat vårt BNP med 60 % sedan 1990. 
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I detaljhandeln är det de stora kedjorna som bl.a. IKEA och H&M som tydligt 

kommunicerar och är öppna med deras hållbarhetsarbete ut mot konsumenterna. De 

uppvisar en transparens i hur företaget arbetar med dessa problem och jobbar ständigt 

mot att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Detta kommunicerar företagen bland annat på 

sina hemsidor. Men förmedlar även företagets värderingar och uppförandekoder, samt 

redovisar resultat och de projekt de medverkat i genom PR. En del detaljister har också 

börjat tillverka hållbara alternativa kollektioner. 

 

Enligt Chaffey (2012) lever vi i ett konsumtionssamhälle och konsumerar produkter och 

tjänster dagligen, vilket Internet har underlättat och gjort mer tillgängligt för 

användning oavsett tid på dygnet eller vart i världen konsumenten befinner sig. Internet 

har också bidragit till att konsumenterna får mer makt då de har tillgång till en utökad 

information och därför kan välja produkter utifrån varumärken som speglar 

konsumentens egna värderingar. 

 

Enligt Löhman & Steinholtz (2003) är kraven från konsumenterna att de vill veta 

vartifrån produkterna kommer, hur de framställs och hur företaget tar ansvar för den 

påverkan de har på jordens resurser och klimat. Informationsteknologin som finns 

tillgänglig för konsumenterna idag gör att de förstår vad en ökad konsumtion gör, som 

ökad miljöförstöring, sociala problem och ökade klyftor i välfärden. Företagens 

utmaning blir således att möta de krav som ställs från konsumenterna. De måste 

redovisa och kommunicera sitt arbete med CSR till konsumenterna för att kunna stärka 

sitt varumärke och därmed tillmötesgå de nya krav som ställs på marknaden. Eftersom 

ett värderingsskifte har skett hos konsumenterna har detta lett till en av de stora 

drivkrafterna bakom Corporate Social Responsibility. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Golob et al. (2013) har kommunikation en central roll i CSR-arbetet. Även 

Castelo Branco (2014) håller med om detta, som dessutom pekar på att CSR är viktigt 

för företag idag. Men det är inte endast viktigt att kommunicera att det finns ett arbete 

med CSR i företagen, då det enligt Löhman & Steinholtz (2003) blir allt mer vanligare 

att förklara varför och hur företagen skapar sina värden, vilket ska ske på ett tydligt och 

öppet sätt. Fifka (2012) kan konstatera att det finns starka bevis för att det har blivit allt 

vanligare med CSR-kommunikation och fristående rapporter för CSR på företags 



  
 

3 

webbsidor under de två senaste decennierna. Det är ingen nyhet att det, som även 

Dahlkwist (2012) framhåller, sker en stark konkurrens om kundernas uppmärksamhet 

inom e-handeln. Genom kommunikation av företags CSR-arbete miljömässigt, socialt, 

etiskt och ur ett företagsekonomiskt perspektiv sker en påverkan genom omgivningens 

värdering av företaget.  

 

Transporter är något som kan vara ett av de möjliga problemen inom e-handeln med 

tanke på CSR och miljöpåverkan. Den fysiska distributionen är densamma idag som den 

var hos tidigare postorderföretag, vilket enligt Oskarsson et al. (2011) var något många 

trodde att den inte skulle vara. För att e-handeln ska skapa ökade vinster, krävs att de 

logistiska förutsättningarna finns på plats. Vi kan se en tendens att det idag erbjuds 

snabba leveranser, fri frakt och fria returer och även detta kräver, som Oskarson et al. 

(2011) beskrev, förändrade logistiska förutsättningar för företagen. I och med e-handeln 

har ökade transporter blivit en negativ konsekvens ur miljöhänsyn. Istället för att 

kunderna reser till butiken, så transporteras produkterna hem till kunden, eller till ett 

utlämningsställe istället, enligt Björklund (2012) och Storhagen (2003). Björklund 

(2012) poängterar dock att miljöpåverkan kan se olika ut beroende på hur kunden väljer 

att ta sig till utlämningsstället, eller om produkterna levereras till hemmet. Ett annat 

problem som författaren tar i beaktning är det utrymme som fylls med luft i 

transporterna på grund av att produkterna och paketering är anpassat efter olika kunder. 

E-handel med dess logistik är, enligt Storhagen (2003), både komplext och dyrt. 

 

För att kunna arbeta med CSR krävs det att företagen har ett engagemang och en 

utarbetad Code of Conduct. Det finns olika typer av engagemang hos svenska företag 

som arbetar aktivt med CSR, enligt Löhman & Steinholtz (2003). Detta kan innebära att 

företagen arbetar med märkningar, som är ett hjälpmedel för att ge snabba resultat ut ett 

kortsiktigt perspektiv. Det kan även innebära att de tar ansvar som ska genomsyra 

företaget ur ett långsiktigt perspektiv där de fattar beslut med eftertanke och i linje med 

hur företaget ska uppträda gentemot samhället och miljön. Med andra ord tar företag 

antingen fullt ansvar i hela företaget eller så bedrivs CSR-arbetet som ett projekt vid 

sidan om verksamheten. Det finns, enligt Carroll (1991), fyra nivåer av ansvar som 

företagen kan ta, ekonomiskt-, legalt-, etiskt- och filantropiskt ansvar. Med det 

ekonomiska ansvaret menas att företagen ska öka lönsamheten, bidra till arbetstillfällen 

och skapa de produkter som behövs. Det legala ansvaret syftar på att de lagar och 
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förordningar som finns måste följas. Om företagen väljer att göra mer än så, exempelvis 

minska utsläppen, så tar de även ett etiskt ansvar. Det ultimata är dock att företag, 

förutom dessa tre, även tar ett filantropiskt ansvar och därigenom ger tillbaka till 

samhället genom att exempelvis donera pengar till samhällen där företaget bedriver 

verksamhet. 

 

Fletcher (2008) framhåller att det har funnits ett ökande tryck från allmänheten, 

fackföreningar och kampanjgrupper att förbättra arbetstagarnas rättigheter och 

arbetsvillkor. Enligt Löhman & Steinholtz (2003) är CSR, där de tar större ansvar än 

vad som krävs av lagar, frivilligt för företagen. Företagen har både direkt och indirekt 

påverkan på samhället både lokalt och internationellt. För att personalen internt ska veta 

hur de ska bete sig i linje med företagets värderingar och för att intressenter ska förstå 

dessa upprättas en Code of Conduct, en uppförandekod. Frostensson et al. (2012) 

konstaterar att uppförandekoden är det mest framträdande verktyget för att motverka 

problem som miljöförstöring, arbetsvillkor och problem som uppstår genom 

globaliseringen samt en ökad konsumtion. 

 

Det bör ligga i företags intresse, enligt Löhman & Steinholtz (2003), att ta beslut för att 

kunna definiera vilket ansvar som ska tas. Författarna påpekar även att det kommer att 

ske en påverkan på företaget även när de inte tar ett beslut eftersom att det är ett beslut 

att inte fatta ett beslut. Nilsson & Roth (2011) konstaterar att det är otroligt viktigt för 

företagen att särskilja sig från konkurrenterna och att förmedla tydliga budskap. 

Löhman & Steinholtz (2003) hävdar att positionera sig med hjälp av CSR-arbete och 

genom detta engagemang särskilja sig från sina konkurrenter kan innebära flertalet 

fördelar för företag. För att skapa en image och inta en tydlig plats i sinnet hos 

marknaden används positionering, som är handlingen att utforma företagets erbjudande, 

enligt Kotler (2003). Erbjudandet ska vara en stark anledning till varför målgruppen bör 

köpa produkten. 

 

Idag räcker det inte att enbart ha en bra produkt eller erbjudande och många misslyckas 

med sina företag på grund av att de inte vet hur de ska bygga upp sitt varumärke samt 

hur och var det ska exponeras, enligt Nilsson & Roth (2011). Vidare framhåller Bruce 

Litton (2001) att det sker en kontinuerlig ökning av informations- och budskapsmängd 

och att kommunikation har fått en viktigare strategisk betydelse. I de flesta 
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organisationer blir även varumärket allt mer centralt, enligt författaren. Det 

framkommer också att syftet med kommunikation bland annat är att bygga och utveckla 

företagets varumärke. 

 

Haig (2003) hävdar att image är allt och att konsumenternas inköpsbeslut snarare 

baseras på varumärket än produkten. Vidare konstateras att, precis som med tillgångar, 

så kan även varumärket förlora sitt värde över en natt. Detta kan ske genom att 

varumärkets image skadas av en medieskandal, kontroversiell händelse eller rykten som 

sprids via Internet. Exempelvis skandalen då Nelly.com sålde päls och de inte visste hur 

dessa tillverkades, vilket skapade protester bland konsumenter som valde att bojkotta 

och skapa kampanjer mot Nelly.com. En sådan situation ifrågasätter trovärdigheten hos 

företaget. Emery (2012) diskuterar detta och kommer fram till att det finns olika typer 

av trovärdighetsproblem inom grön marknadskommunikation. Ett av problemen är när 

företag sprider vilseledande uppgifter om organisationens verksamhet vilket ger en 

positiv bild av företaget, när de i själva verket har en sämre sida där de erbjuder 

ohållbara erbjudanden. 

 

1.3 Problemformulering och forskningsfråga 

Globaliseringen har lett till en ökad konsumtion och därmed även miljömässiga och 

sociala problem. Detta har bidragit till att kommunikationen av företagens värderingar 

blir allt viktigare för att utmärka sig i konkurrensen. Arbetet kring CSR har blivit 

centralt för företag idag. Då e-handeln växer är det intressant att studera hur dagens e-

handelsföretag arbetar med frågor som hurvida e-handeln påverkar transporter och 

bidrar till en ökad miljöförstöring samt sociala problem, då arbetet med CSR kan bli 

avgörande i framtiden. Det är även intressant att studera hur e-handelsföretagen väljer 

att hantera problemen samt hur detta påverkar konsumenternas syn på 

varumärkesimagen och trovärdigheten för e-handelsföretag. Utifrån dessa resonemang 

har vi kommit fram till följande forskningsfråga: 

 
• Vad präglar e-handelsföretags arbete med Corporate Social Responsibility? 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för arbetet med Corporate 

Social Responsibility (CSR) inom e-handeln genom att analysera: 

• Det engagemang som finns för CSR och det ansvar som tas från företag inom e-

handeln. 

• Hur kommunikation av CSR används av företagen för att positionera sig och 

stärka sin image. 

• Vad konsumenter har för syn på CSR inom e-handeln och vad detta har för 

påverkan på företags arbete kring ämnet. 

 

1.5 Avgränsningar 

I denna studie har vi avgränsat oss till företag med huvudkontor belägna i Kalmar län på 

grund av att vi inte har haft möjlighet att besöka företag i andra län och det finns 

fördelar med att genomföra personliga intervjuer. 
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2 Metod  

I följande kapitel presenteras den metod, vilken vi har valt för denna uppsats. Kapitlet 

behandlar forskningsmetod, informationsinsamlingen i form av primär- och 

sekundärdata samt en diskussion kring uppsatsens reliabilitet och validitet. Slutligen 

görs en redogörelse för den kunskapsprocess som följts. Genomgående i kapitlet finns 

ett kritiskt ställningstagande av metoden. 

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

I denna uppsats har vi valt en kvalitativ forskningsmetod då vi anser att det är bäst 

lämpat för vår studie eftersom att vi ville föra en djupare analys om vad företagare, 

experter och konsumenter har för erfarenheter och tänker kring arbetet med CSR inom 

e-handeln. Bryman & Bell (2005) beskriver att en kvalitativ forskning gentemot den 

kvantitativa fokuserar mer på ord än på siffror. Vidare är den kvalitativa metoden 

interpretativ vilket betyder att den sociala verkligheten samt det samspel som finns 

mellan de individer som studeras och forskaren tolkas. Merriam (2009) anser att den 

kvalitativa forskningen vill visa varför det fenomen som studeras är av relevans och 

varför fenomenet är av intresse samt vilken påverkan det kan ha för inblandade parter. 

 

Vi vill studera respondenternas upplevelser, åsikter och erfarenheter kring hållbart 

ansvarstagande. Bryman & Bell (2005) menar att forskaren ska tolka och observera 

verkligheten för den kvalitativa metoden. Fejes & Thornberg (2009) styrker detta 

genom att berätta att språklig data och utsagor från respondenter, observerade händelser 

och fokusgrupper ska samlas in. Detta kommer vi beskriva mer om under 2.2 

Informationsinsamling. Eftersom vi till största del använder oss av personliga möten 

och vill analysera och tolka det våra respondenter säger, motiverar vi vårt metodval 

genom det Patel & Davidsson (2011) beskriver. Att en kvalitativ forskning enbart 

behandlar verbala analyser och syftar till att tolka och förstå exempelvis frågor som rör 

underliggande mönster. Detta håller Merriam (2009) med om och menar att en forskare 

som använder en kvalitativ metod vill förstå vilken slags mening människor själva har 

skapat, hur denna påverkar deras syn på omvärlden och vilken erfarenhet det har gett 

dem.  
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En annan anledning till att vi har valt en kvalitativ metod är för att vi som forskare vill 

ha möjlighet att själva tolka insamlat material samt kunna gå på djupet i det vi tycker är 

intressant. Detta styrks av Fejes & Tornberg (2009), att den kvalitativa forskningen 

beaktar forskarens tolkande arbetssätt, den närhet som finns till datamaterialet samt 

intresset som forskaren har för att gå på djupet. Kritik som finns kring kvalitativ metod 

är, enligt Lantz (2013), att giltigheten av undersökningar genomförda med denna metod 

är svåra att styrka och värdera huruvida de är användbara eftersom de grundas på 

tolkningar som kan förändras med tiden. Dock anser vi att eftersom teorier kring CSR är 

relativt nya och insamlingen av data sker kontinuerligt har vi fått giltiga svar för vår 

studie. 

 

2.2 Informationsinsamling 

2.2.1 Primärdata 

Vår primärdata grundar vi främst på personliga intervjuer med lokala företagare samt 

experter inom e-handeln. Bakgrunden till användandet av personliga intervjuer är då vi 

vill använda oss en kvalitativ metod för att kunna ta reda på och förstå företagarnas syn 

och erfarenheter kring ämnet. Detta hävdar även Bryman och Bell (2005) är det 

vanligaste sättet i en kvalitativ metod att samla in primärdata genom, att använda sig av 

intervjuer. Det är sedan upp till oss att tolka primärdatan gentemot de teorier vi har 

använt oss av. Vi anser också att för att enklare kunna göra dessa kopplingar lämpar sig 

intervjuer bättre än att samla in statistisk data. Även Lantz (2013) anser att kvalitativa 

intervjuer bättre lämpar sig när systematisk data från en yrkesverksamhet ska samlas in. 

Detta för att underlätta arbetet med att dra kopplingar samt väga in andra aspekter 

utifrån de intervjuer som har gjorts. 

 

 Kritik mot att använda kvalitativa intervjuer framförs genom Krishnaswami & 

Satyaprasad (2010), som beskriver att användandet av en kvalitativ intervju inte alltid 

säkerhetsställer att ställda frågor svaras på. Respondenten kanske ger ofullständiga svar 

eller väljer att inte svara alls. Därför ville vi ha ett personligt möte så att intervjuerna 

kunde ske som ett samtal eller en öppen diskussion. Om vi inte fick svar på en direkt 

fråga kunde vi diskutera kring dem eller ställa andra frågor inom ämnet. Detta för att få 

en djupare inblick i hur respondenterna tänker kring bland annat miljömässiga och 

sociala frågor. Bryman & Bell (2005) anser att skillnaden mellan en kvantitativ intervju 

och en kvalitativ är att den kvalitativa är mer flexibel och behöver inte följa ett visst 
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ordningsmönster. Fördelarna är också att enskilda intervjuer, men också fokusgrupper, 

kan användas. Även Jacobsen (2012) beskriver att fördelen med att ha en öppen intervju 

är då forskaren vill undersöka vad människor tycker om och tolkar ett visst fenomen 

och forskaren kan försöka skapa ett samtal kring detta genom vissa teman. För att kunna 

göra detta på bästa sätt är det att föredra att intervjun sker antingen personligen eller via 

telefon. En öppen intervju är tidskrävande och därför intervjuas oftast bara ett fåtal 

personer utifrån deras kompetens. 

 

Då vi ville genomföra intervjuerna som samtal och föra en diskussion kring ämnet valde 

vi att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Med semi-strukturerade intevjuer 

menar Bryman & Bell (2005) att forskaren försöker hålla sig inom valda teman. Vidare 

framkommer att det inför intervjun upprättas en intervjuguide för att inte kunna sväva 

iväg i ämnen som inte är relevanta. Andersen (2012) förtydligar att vid en semi-

strukturerad intervju så finns oftast redan en teoretisk och i vissa fall empirisk bakgrund 

om fenomenet innan intervjun görs. Inför våra intervjuer hade vi en teoretisk bakgrund, 

men även en empirisk bakgrund i form av egna erfarenheter samt genom tidigare 

intervjuer. Detta underlättade vid formandet av våra intervjuguider. Lantz (2013) menar 

att om en hög kvalité på primärdatan ska uppnås är det viktigt hur forskaren väljer att 

utforma innehållet och underlaget inför sin intervju, samt har en klar bild kring vilka 

teman som behövs gå djupare i för att få svar på sin fråga. Vidare konstateras att genom 

öppna intervjuer med ett fåtal personer dras generella slutsatser. Men ur ett kvantitativt 

perspektiv bör det egentligen vara svårt att dra slutsatser eller se mönster som kan 

generaliseras på en hel bransch. Därför valde vi att inte dra generella slutsatser utan 

istället påpeka att de slutsatser som dras i denna uppsats endast gäller för denna studie. 

Trots att intervjupersonerna är få, är deras erfarenhet om branschen av vikt för att få en 

inblick i hur e-handelsbranschen ser ut idag.  

 

De personliga intervjuerna skedde på respondenternas kontor då vi ansåg att det är en 

miljö där respondenterna kan känna sig trygga i. Vid intervjuerna användes en diktafon 

för att vi inte skulle missa något som hade sagts i intervjun. Bryman & Bell (2005) 

påpekar att dock att intervjupersonen måste ha ett samtycke till användandet av diktafon 

eller liknande, samt att det ska finnas en medvetenhet hos forskaren att detta kan 

påverka respondentens svar. Intervjupersonerna gav sitt godkännande till användandet 

och trots att användande av diktafon kan ge en påverkan på respondenternas svar ansåg 
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vi att svaren ändå var trovärdiga. Vi har valt att transkribera våra personliga intervjuer 

och detta anser Bryman & Bell (2005) är viktigt för att forskaren ska kunna analysera 

hur den intervjuade personen både svarar samt reagerar kring vissa samtalsämnen.  

 

Vi har, utöver de semi-strukturerade intervjuerna, ett fall av strukturerad intervju, som 

oftast används i en kvantitativ undersökning. Vi är medvetna att detta går utanför den 

kvalitativa metoden men har ändå valt att använda oss av en strukturerad intervju då en 

av våra respondenter endast hade möjlighet att svara på ett fåtal frågor via mejl. Vi 

anser att respondenten har en bred kunskap inom e-handelsbranschen då han är 

president för European Multi-channel and Online Trade Association och därför kunde 

bli en viktig röst för vårt arbete. Respondenten fick fem frågor att svara på och men det 

negativa med detta var att vi inte fick några djupa svar. Trots det kunde respondentens 

svar ändå styrka vissa påståenden som andra respondenter hade angett. Bryman & Bell 

(2005) berättar att en strukturerad intervju inte kan röra sig i olika riktningar baserat på 

kunskapen av respondenternas upplevelser av vad som är relevant och viktigt, men den 

ska ändå spegla forskarens intresse. Denna intervjuform tillåter inga avvikelser från 

frågeschemat.Våra intervjupersoner presenteras nedan: 

 

Personliga intervjuer 

• Carl Zedig. Grundare och VD för Playsam.se 

• Filip Klasson. Grundare och VD för Hatstore.se 

• Niklas Nordheim. Delägare för Hatstore.se 

• Roland Karlsson. Projektledare för Kalmar Science Parks e-handelsprojekt 

• Yunfeng Wang. Grundare av Wang Advanced Consulting samt Grundare och 

VD för Eighteendegrees.com 

 

Intervjuer via mail 

• Jörgen Bödmar. Grundare och VD för Designonline.se samt President för 

European Multi-channel and Online Trade Association 

 

Förutom att genomföra intervjuer ville vi se vad konsumenter har för tankar kring 

CSR inom e-handeln och de problem som de kan se i och med detta. Därför har vi haft 

två fokusgrupper som har fått diskutera ämnet. Hennik (2014) anser att ett bra sätt att 

samla in kvalitativ data är genom fokusgrupper. En fokusgrupp är ett antal utvalda 
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människor, runt 6-8 personer som deltar i en öppen diskussion om ett visst ämne eller 

problem. På ca 60-90 minuter ska en så bred uppfattning om problemet som möjligt 

uppås samt olika infallsvinklar från gruppdeltagarna. Viktigt är också att deltagarna i 

fokusgrupperna liknar varandra eller har samma bakgrund.   

 

Vår första fokusgrupp skulle bestå av 6 personer men då vi fick återbud i sista sekund 

slutade den på 3 personer. Eftersom att respondenterna kände en av oss och varandra 

samt att fokusgruppen hölls hemma hos en person som de alla känner, anser vi att vi 

skapade en avslappnad miljö där de vågade säga vad de tyckte om de olika ämnen som 

togs upp. Personerna i fokusgruppen var 3 kvinnor, i åldern 23 år. För att se om det 

fanns någon skillnad gentemot vad den något äldre generationen tycker så hölls även en 

andra fokusgrupp bestående av 2 personer. I denna fokusgrupp var respondenterna 2 

kvinnor, i åldern 40 och 56 år. Personerna kände en av oss och varandra, vilket även i 

detta fall skapade en trygghet. Saunders et al. (2012) anser att respondenterna i 

fokusgruppen ska väljas utifrån vilka som anses ge mest mängd varierad data vad det 

gäller åsikter och erfarenheter. Vidare skriver Hennik (2014) att målet med 

fokusgruppen är inte att få alla att tycka likadant utan att få så breda åsikter samt 

erfarenheter om ämnet som möjligt. Frågorna som forskaren ställer ska vara öppna och 

leda till en diskussion mellan deltagarna. Viktigt är också att fokusgruppen sker i en 

avslappnad miljö, där deltagarna inte känner sig utelämnade och känner trygghet i att 

våga säga vad de tycker i ett ämne. 

 

2.2.2 Sekundärdata 

Enligt Jacobsen (2012) är en väldigt liten del av den data som samlas in sekundär 

rådata. Dessutom är sekundärdatan oftast vinklat till ett annat syfte samt att datan kan 

vara insamlad från en annan tidsperiod som inte längre är relevant. Därför måste 

undersökaren vara väldigt kritisk vid användandet av sekundärdata för att 

säkerhetsställa att reliabilitet fortfarande uppnås. Krishnaswami & Satyaprasad (2010) 

stryker detta och framhåller att sekundära källor består av lättillgängliga kompendier, 

sammanställda statistiska uppgifter och rapporter vars uppgifter kan användas av 

forskare för de studier de vill genomföra. 

 

Vi har främst utgått från akademiska böcker inom ramen för valt ämne, men även 

använt oss av vetenskapliga artiklar som har blivit publicerade. Information från statliga 
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och internationella organisationer samt företags hemsidor har också används. Andersen 

(2012) menar att det finns tre typer av sekundärdata som kan vara relevanta processdata. 

Marknadskommunikation både om och från företaget i veckopress, tv och reklam är en 

typ. Registerdata, som oftast är statistiskt samlat material från exempelvis Statistiska 

centralbyrån. Därefter finns det forskningsdata, där tidigare forskning inom valt område 

från olika databaser kan hämtas. Detta kan både vara böcker samt vetenskapliga artiklar. 

 

Det finns vissa begränsningar med sekundärdata enligt Bryman (2011) och därför bör 

det finnas en medvetenhet om vissa saker. Dels att forskaren inte är bekant med 

materialet eftersom att den själv inte har samlat in det och därför måste lära känna det 

först. Att datamängden är komplex är en annan begränsning då den kan vara mycket 

omfattande, med ett stort antal respondenter och variabler. Sedan finns ingen kontroll 

över kvaliteten på datamängden och därför ska inte kvaliteten tas för given, dels för att 

informationen kanske inte passar in i forskarens sammanhang och därför inte blir 

trovärdig. En sista aspekt är att det kan saknas nyckelvariabler eftersom att betydelsen 

av en teoretisk viktig variabel kan ha utvecklats efter datainsamlingen gjordes. Då vi, 

genom hela forskningsprocessen, har varit medvetna om detta har vi försökt hitta flera 

källor som styrker varandra. Vi har dessutom försökt att styrka upp gamla källor med 

nyare för att visa på att teorierna fortfarande kan användas idag. Vidare har vi försökt att 

läsa sekundärdatan med kritiska ögon och funderat över om den verkligen passar in i 

vårt sammanhang. 

 

2.3 Reliabilitet och Validitet 

Lantz (2013) menar att reliabiliteten står för att resultatet av vald metod är tillförlitligt, 

medan validiteten står för att undersökningen ska ses som giltig om någon annan med 

kritiska ögon läser den. Det som är syftet med att undersöka reliabiliteten och 

validiteten, menar författaren, är att bedöma om ett värde av resultatet finns, huruvida 

resultatet helt enkelt är användbart. 

 

Jacobsen (2012) anser att det finns två effekter vid personliga intervjuer som kan 

påverka reliabiliteten. Den ena är intervjuareffekten som innebär att närvaron och 

hjälpmedlen som intervjuaren använder ger en viss effekt på respondentens svar. Den 

andra effekten är kontexteffekten, vilket innebär vilken miljö intervjuraren och 

respondenten befinner sig i och hur tidsaspekten påverkar kvalitén på intervjun. Vi 
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valde att spela in intervjun, med intervjupersonens godkännande. Intervjupersonerna 

tyckte inte detta var något konstigt, utan tyckte det var helt normalt och inte störande, vi 

upplevde inte heller att detta störde intervjun på något sätt. Alla intervjuer skedde på 

intervjupersonernas kontor. Vi valde detta för att det skulle vara en lugn miljö där 

intervjupersonerna dessutom hade tillgång till sitt material. Därför anser vi att vi har 

motverkat en direkt intervjuareffekt eller kontexteffekt.  

 

Bryman & Bell (2005) konstaterar att det finns meningsskiljaktigheter mellan forskare 

om att undersöka validitet för om en kvalitativ metod är av relevans då egentligen 

ingenting mäts. Vidare skriver de att en observation och analys av olika begrepp sker 

och således mäts dess betydelse, därför kan validiteten ändå vara av betydelse. 

Validiteten kan undersökas internt och externt. Det handlar i stora drag om att forskarna 

inom kvalitativ metod bestämmer att de tolkar begrepp på samma sätt samt att om 

forskningen ska göras om måste de gå in i samma sociala roll som den tidigare 

forskningen antog för att kunna jämföra studierna. 

 

Kvalitativa studier kan också bedömas genom trovärdighet och äkthet, enligt Bryman & 

Bell (2005). När analys av trovärdigheten sker kan fyra kriterier som motsvarar den 

interna och externa tillämpningen på reliabilitet och validitet ses till. De kriterier som då 

studeras är möjligheten till att styrka och bekräfta given information, vilken grad av 

överförbarhet studien har, vilken pålitlighet som finns samt tillförlitligheten.  Merriam 

(2009) håller med om att grunden för kvalitativ forskning är att den ska vara trovärdig 

och att forskaren kan bevisa en trovärdighet i sina resultat. Trovärdigheten stärks i hur 

bra processer och detaljer har beskrivits för att samla in sin data, samt att läsaren 

övertygas att resultatet är riktigt och att det faktiskt ges någon mening eller förklaring 

till fenomenet. Detta styrker även Lantz (2013) som menar att kvalitén på resultatet 

grundar sig i vilken utsträckning primärdatan har samlats in genom hur innehållet inför 

insamlingen är utformat och hur detta har framställts för respondenten. 

 

Vidare resonerar Bryman & Bell (2005) att det är bättre att använda sig av en kvalitativ 

forskning då det inte finns en absolut sanning, utan tolkningar av verkligheten kan göras 

genom många olika sätt. Vår insamling av primärdata har skett via personliga intervjuer 

med företagare inom e-handeln och en expert på området samt genom två fokusgrupper 

i olika åldrar som handlar via Internet. Vid vidare forskning skulle någon kunna 
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tillämpa samma teorier på en annan verksam inom e-handeln. Däremot skulle resultatet 

kunna variera då det är intervjupersonernas egna tolkningar och erfarenheter som 

jämförs samt att dessa erfarenheter kan förändras under tiden då den tekniska 

utvecklingen och arbetet med CSR kan komma att utvecklas. Vi har även sett till att 

intervjupersonerna får läsa den färdiga sammanställningen av analysen innan uppsatsen 

publiceras, för att på så sätt ha möjlighet att godkänna att vi har tolkat och återgett dem 

korrekt. Vi har dessutom, för att kontinuerligt öka trovärdigheten i vår analys, försökt 

att stärka empirin med relevanta teorier för att läsaren ska se tydliga kopplingar och 

förstå fenomenet. 

 

2.4 Kunskapsprocessen 

Grundidén för vårt uppsatsämne baserade sig på att vi, i den fysiska handeln, såg hur det 

blir allt vanligare att företagen börjar kommunicera ut sina värderingar i form av sociala 

och miljömässiga åtaganden. Vidare upplever vi att det, i dagens samhälle, finns en 

ständig diskussion kring hållbara produkter och alternativa hållbara material. Detta 

bidrog till att vi började fundera på hur e-handelsföretag arbetar med hållbarhet, då vi 

själva handlar allt mer från Internet istället för den vanliga fysiska handeln. Precis som 

många andra i vår bekantskapskrets använder vi sociala medier för att leta upp 

information kring företag och produkter. Ett intresse väcktes för att se hur e-handlare 

arbetar med CSR och hur detta kommunicerats ut till konsumenterna.  

 

Syftet kring de olika delarna vi valde att studera var inte självklara från början då CSR 

är ett brett ämnesområde där vi kunde välja att lägga fokus på enskilda delar var för sig. 

Eftersom vi ville ha en bred överblick av arbetet valde vi ut de delar i syftet som vi 

ansåg var mest relevanta för CSR-arbetet i e-handeln. Efter att ha skaffat oss en bred 

teoretisk referensram har syftet reviderats genom hela processen, men också efter att vi 

har fått möjlighet att diskutera syftet på flertalet seminarier och handledningar. 

 

Vi började således med en teoretisk fördjupning i ämnet för att sätta en grund för 

studien och lättare veta vilka frågor vi ville ställa till våra respondenter. Även om vi 

hade en klar referensram när intervjuguiden utformades har denna i efterhand reviderats 

eftersom intervjupersonerna lyfte fram andra relevanta aspekter som vi inte själva hade 

fått fram genom den teoretiska referensramen. Vi har också fått plocka bort vissa teorier 

som inte stämmer in på det arbete med CSR som sker inom e-handeln idag. Detta har 
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gjort att vår uppsats har antagit en abduktiv ansats med ett s.k. växelspel mellan 

deduktiv och induktiv ansats.  

 

Bryman & Bell (2005) förklarar att en deduktiv ansats innebär att forskaren utgår från 

teorin och formar en hypotes som ska prövas i verkligheten. Teorin styr således vilken 

datainsamlingsmetod som ska användas. Genom datainsamlingen kan det sedan 

bekräftas eller dementeras om teorierna stämmer med verkligheten eller ej. Fejes & 

Thornberg (2009) håller med om detta och påpekar problematiken med en deduktiv 

ansats. Den risk som finns med ansatsen är att forskaren i den deduktiva slutledningen 

blir mindre känslig för empirin då det viktiga blir att bevisa teorin. 

 

Bryman & Bell (2005) framhåller således att induktion används omvänt, ett verkligt 

fenomen via resultat eller en observation tas och därefter eftersöks svar i teorin som kan 

styrka eller förklara fenomenet. Enligt Fejes & Thornberg (2009) drar forskaren 

generella slutsatser utifrån en mängd enskilda fall i en induktiv ansats. Forskaren söker 

sig till en slutsats genom observationer och erfarenheter. Det finns dock farhågor med 

ansatsen då gapet från enskilda fall till att fastslå en allmän sanning inte är fullt riskfritt. 

Sohlberg & Sohlberg (2008) framhåller vidare att intuitiva slutledningar aldrig är 

bindande då framtida observationer skiljer sig från det som tidigare observationer 

kommit fram till. 

 

Vidare anser Bryman & Bell (2005) att det är svårt att särskilja de båda ansatserna åt 

och oftast används båda. Patel & Davidsson (2011) och Patton (2002) har valt att kalla 

detta växlingsspel mellan deduktivt och induktivt arbetssätt för abduktion. Enligt 

Alvesson & Sköldberg (2008) är utgångspunkten i en abduktiv ansats den empiriska 

faktan, precis som i induktion, men den avvisar inte teoretiska förföreställningar och 

ligger på så vis närmre deduktionen. Analysen av empirin kan kombineras med, eller i 

förväg behandlas av, studier av tidigare teori i litteraturen som en inspirationskälla för 

upptäckt av mönster som ger förståelse. 

 

Vi valde en kvalitativ metod för vår uppsats då vi tidigt bestämde oss för att vi ville 

göra djupgående intervjuer. Detta kändes som det naturliga valet för oss då vi ville höra 

hur företagare, experter och konsumenter tänker kring CSR. Vi hade till en början 

problem med insamlingen av vår empiri då många e-handelsföretag svarade med att de 
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hade högsäsong och tyvärr inte hade tid att medverka. Vi bestämde oss då för att främst 

kontakta lokala e-handelsföretag i Kalmar län men också för att vi helst ville ha 

personliga möten. Vi föredrog personliga möten framför telefonintervju då vi ville ha ett 

öppnare samtal och diskussion kring ämnet samt för att kunna läsa av kroppsspråk, 

vilket har varit till hjälp för att läsa av respondenternas reaktioner och svar. 

 

Då vi ville ha olika infallsvinklar valde vi att inte avgränsa oss till en viss bransch. 

Genom ett av Kalmars nätverk för e-handel, Kalmar Science Park, fick vi 

kontaktuppgifter till intressanta företag som vi tyckte skulle passa bra in på vår uppsats. 

Vi tog även kontakt med Roland Karlsson som dagligen jobbar med e-handelsföretag 

för att få en oberoende röst kring CSR och e-handelsmarknaden. Vidare tog vi kontakt 

med våra intervjupersoner via email och förklarade vårt syfte samt vilka vi var. 

Samtliga intervjuer skedde på intervjupersonernas kontor/konferenslokaler. Under 

intervjuerna följde vi en intervjuguide med olika ämnen, mest för vår egen skull för att 

vi i slutet av intervjun kunde se att vi hade täckt in alla delar som vi behövde behandla. 

Vi strävade efter att hålla ett öppet samtal och diskussion kring olika frågor och 

påståenden. Vi valde även att ha med två olika fokusgrupper, där kraven var att de 

skulle ha erfarenhet av att handla på Internet samt att de inte skulle vara studerande 

inom eller ha studerat företagsekonomi. Vi ville att fokusgruppen skulle ses som vanliga 

konsumenter. Alla intervjuer spelades in med samtycke från respondenterna. 

Intervjuerna har sedan transkriberats för att kunna återges rätt. Därefter började vi 

bearbeta det empiriska materialet för att kunna se likheter samt skillnader angående hur 

CSR-arbetet inom e-handeln ses ur ett företagsperspektiv och ur ett 

konsumentperspektiv. 

 

Vi valde att skriva en teoretisk och empirisk analys och därmed utesluta ett 

empirikapitel för att motverka upprepningar. I detta avsnitt har vi kopplat ihop teori 

med empiri för att skapa oss en förståelse för hur CSR-arbetet kan se ut på e-handeln 

idag. Därefter behandlar vi våra slutsatser, där vi ville lyfta fram det som vi såg var 

mest relevant för CSR-arbetet inom e-handeln samt svara på vårt syfte och 

forskningsfråga. Uppsatsens två sista kapitel innehåller således våra egna tolkningar och 

analyser. Vi vill poängtera att uppsatsens process har påverkat vår syn på ämnet och 

därför kan ha påverkat våra tolkningar, vilket vi vill göra läsaren uppmärksam på.  
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Vidare har vi, innan publicering av uppsatsen, skickat ut vår teoretiska och empiriska 

analys för godkännande av våra intervjupersoner. Detta ur ett etiskt perspektiv, då vi 

inte ska återge information som respondenterna inte känner att de kan stå för och som 

skadar deras namn och företagets varumärke. Respondenterna i fokusgruppen ville 

dessutom vara anonyma, vilket de har rätt till efter de etiska principer vi har valt att 

följa. Bryman & Bell (2005) menar att etiska principer som frivillighet, anonymitet, 

integritet och konfiditialitet är viktiga. Genom att ge intervjupersonerna information om 

vårt syfte med uppsatsen, skydda personernas integritet och erbjuda vår fokusgrupp 

anonymitet genom att tilldela dem siffror utifrån vilken av de två fokusgrupperna de 

tillhörde, anser vi att vi har uppfyllt de etiska principerna för denna uppsats. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras de teorier som står till grund för denna uppsats. Kapitlet är 

indelat i fem huvudrubriker. Vi börjar med en beskrivning av Corporate Social 

Responsibility för att ge en grundläggande förståelse för ämnet. Vidare redogör vi för 

de teorier som finns kopplade till engagemang, för att sedan gå in på socialt ansvar och 

miljömässigt ansvar. Slutligen sätter vi grunden för hur CSR kan förmedlas. 

 

3.1 Vad är Corporate Social Responsibility? 

EU:s definition av Corporate Social Responsibility (CSR): 

“Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och 

miljömässig hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver 

vad lagen kräver.”  (Löhman & Steinholtz 2003:15) 

 

Gössling & Vochts definition av CSR: 

“Corporate Social Responsibility kan förstås som hur en organisation arbetar för att 

uppnå en balans mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala krav utan att göra avkall 

på aktieägarnas förväntningar och ge något tillbaka till samhället i stort.” (Perks et al. 

2008:1882; Gössling & Vocht 2007) 

 

Löhman & Steinholtz (2003) menar att idag ställs det krav på företagen både på en lokal 

och global nivå från konsumenterna och andra intressenter. Kraven som ställs är att det 

ska finnas tillgång till information, på vilket sätt produkterna framställs och att 

företagen avkrävs ansvar på den påverkan de gör i samhället. Även intressenterna vill få 

en inblick hur företaget sköts, vilka värderingar företaget står för och vad som 

återspeglas i de anställdas attityder. Van Weele (2010) understryker att CSR även kan 

ses som olika affärslösningar för företaget för att tillgodose intressenternas krav, 

eftersom företag med endast ekonomiskt vinstintresse ej accepteras.  Affärslösningarna 

ska bidra till att förbättra världsproblemen genom att ändra sin affärsstrategi så det inte 

skadar förutsättningarna för framtida generationer. 

 

Löhman & Steinholtz (2003) menar att CSR består av tre generella delar, den första 

delen är hållbar utveckling (sustainability) som innefattar ansvarstagandet av sociala, 

ekonomiska och miljömässiga problem som företaget bidrar med. Den andra delen är 
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företagens trovärdighet (accountability) i deras arbete, huruvuda de riktlinjer och 

värderingar som kommuniceras ut till intressenterna följs. Den tredje är hur företaget 

faktiskt sköts (governance) och om det sker ett arbete med CSR. Detta innefattar deras 

öppenhet och transparens i problemen. Detta styrks bland annat av The World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD) som beskriver att ett aktivt arbete med 

CSR oftast är att företaget implementerar tydliga policys för hur arbetet ska arbeta med 

dessa frågor. Exempel på sådana policys är exempelvis H&M:s policy Vårt Ansvar. Där 

tas bland annat upp hur val och samarbete med leverantörer som har liknande 

värderingar ska ske, att ett etiskt ansvar tas i de länder där företaget verkar och stöttar. 

Även hur minskning av sin ekologiska påverkan ska uppnås samt att ett aktivt arbete 

innebär att företaget godkänner att bli öppet granskade kring dessa aktiviteter. 

 

Björklund (2010) förklarar att ett aktivt arbete med CSR-strategier ger 

konkurrensfördelar som en förbättrad image. Vidare menar författaren att förbättrade 

inköpsprocesser också har en positiv effekt på leverantörens prestation vad det gäller 

kvalité, effektivitet och ledtider. Fler positiva fördelar med CSR är att 

leverantörsrelationer stärks genom ökat förtroende på grund av tätare samarbete. 

 

3.2 Engagemang 

Löhman & Steinholtz (2003) förklarar att i Sverige finns det två olika typer av 

engagemang som kan urskiljas bland företag som aktivt jobbar med CSR. Det ena är 

handlingssteget där företagen väljer att exempelvis göra punktinsatser. Detta innebär att 

de jobbar med märkningar och att de tar ansvar över en tid. Att engagera sig i dessa 

frågor ska ge företaget snabba resultat ur ett kortsiktigt perspektiv. Den andra graden av 

engagemang är således ansvarssteget. Löhman & Steinholtz (2003) anser att 

ansvarssteget är en tydlig skillnad av att företaget engagerar sig. Detta ska genomsyra 

företaget. De förstår och vill ta ansvar, de ser det ur ett långsiktigt värdeskapande 

perspektiv och de inser att de har en samhällspåverkan. Beslut som fattas i ledningen 

görs med eftertanke och i linje med hur företaget ska uppträda. 

 

Tang et al. (2012) anser att när företagen utökar sitt engagemang och sina aktiviteter 

kan företaget få mer kunskap och att på lång sikt kan engagemanget gynna företaget. 

Författarna menar att företaget måste utveckla en strategi för vilket engagemang de ska 

ta, vilka CSR-aktiviteter som bör implementeras samt vilka resurser som krävs. Den 
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mest markanta skillnaden, enligt Löhman & Steinholtz (2003), är att i handlingssteget 

drivs frågan om CSR som ett avsides projekt av företaget medan de i ansvarssteget har 

implementerat CSR till en del av hur hela verksamheten bedrivs. 

 

Blowfield & Murray (2011) anser att den mest vedertagna modellen för att beskriva 

företagets engagemang - och ansvarsnivå gentemot samhället är Carrolls pyramid från 

1991. Pyramiden består av fyra sektioner med olika ansvarsområden; det ekonomiska-, 

legala-, etiska- och filantropiska ansvaret. Jones et al. (2009) menar att modellen är bra 

att implementera för att skapa en förståelse för företagets omvärld. Även för att ge en 

djupare kunskap om hur företag både teoretiskt och praktiskt kan använda modellen för 

hur de ska arbeta kring problemen med CSR och hur kommunikationen om CSR kan 

förbättras. 

 

 
Figur 1 Carroll’s pyramid of corporate social responsibility (1991) 

 

Blowfield & Murray (2011) beskriver att Det ekonomiska ansvaret (Economic 

Responsibilities) endast handlar om att företagets viktigaste ansvar mot samhället är att 

gå med vinst, öka lönsamheten, skapa arbetstillfällen och producera de varor som 

samhället behöver. Många tycker att detta räcker som en lägsta nivå, att ett företags 

syfte endast är för öka den ekonomiska tillväxten och att det är det enda ansvar företag 
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har. Detta är grundstenen och lägsta nivån i pyramiden. Det är en självklarhet att alla 

företag måste kunna vara lönsamma för att fortsätta existera. 

 

Det legala ansvaret (Legal Responsibilities) avser, förutom att företagen uppfyller det 

första steget om det ekonomiska ansvaret, att företaget ska följa de lagar och 

förordningar som finns. De lagar företagen måste följa är lokala, nationella och 

internationella lagar i de länder där de verkar. Detta kan bland annat omfatta mänskliga 

rättigheter, arbetsvillkor, säkerhetsvillkor eller reglerade miljöutsläpp. Att nationella 

lagar kan variera kan således skapa både möjligheter och problem för företagen. Utöver 

detta kan det också finnas oskrivna lagar för vad samhället förväntar sig av företaget. 

Weber (2013) skriver att det blir allt viktigare då det sker en ökad debatt kring att 

företag på Internet, med den information som finns tillgänglig, måste påvisa att de 

möter framförallt mänskliga rättigheter i deras internationella arbete. Dessutom att de 

påvisar att de inte bryter mot lagar som privata rättigheter eller kommunikationsregler. 

Ett annat exempel som Blowfield & Murray (2011) illustrerar är hur lagarna för hur 

många timmar en arbetsvecka ser ut i olika länder. Det finns även problem för företag 

som verkar i länder där avsaknad av demokrati finns och korruptionen är hög. 

 

Det etiska ansvaret (Ethical Responsibilities) är vad företagen väljer att göra utöver att 

följa de lagar och förordningar som finns. CSR är frivilligt och det är frivilligt att 

företag tar större ansvar än de ekonomiska och legala kraven som ställs. Här ställer en 

del företag upp egna förbättringsmål som exempelvis minskade utsläpp, konstruera en 

hållbar design eller ta ansvar för att produkter eller spill kan återvinnas. Björklund 

(2010) menar att det är i detta steg företagen som arbetar med CSR befinner sig. De åtar 

sig mer än vad lagarna kräver. Blowfield & Murray (2011) menar att det här också finns 

en viss skillnad i engagemang för företagen inom detta steg. Det är viktigt att särskilja 

på trying to be less bad or trying to do more good. Med detta menas att vissa företag 

kanske fortfarande har en stor påverkan på naturresurser och inte åtgärdar detta utan 

fortsätter att släppa ut t.ex. höga koldioxidhalter, men engagerar sig i 

samhällsutvecklingen. Vidare är det vanligt att företagen, inom det etiska ansvaret, 

börjar arbeta mot olika standards som sätts upp av en tredjepart i form av certifieringar. 

 

Det filantropiska ansvaret (Philanthropical Responsibilities) hos företagen handlar om 

att ge något tillbaka till samhället. Ofta återinvesteras en del av företagets vinst i olika 
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donationer eller genom projekt i länder där företaget verkar. De återinvesterar ofta så att 

det går i linje eller gynnar företagets egna mål. Detta leder ofta till en win-win situation 

för företaget och de som är allra längst ner i leverantörskedjan. Chouinard (2006) 

skriver om ett tydligt exempel på att ta filantropisk ansvar genom initiativet 1 % for the 

Planet Alliance. Företagen som är med i denna allians donerar varje år 1 % av deras 

totala försäljning för att kunna återinvestera det i naturen genom s.k. 

gräsrotsorganisationer och ideella miljöorganisationer. 

  

3.3 Socialt ansvar 

Enligt Löhman & Steinholtz (2003) är arbetet med CSR något som är frivilligt för 

företagen, då de tar ett större ansvar än vad lagen kräver. Med det menar författarna att 

företagen måste inse hur deras verksamhet både direkt och indirekt har en påverkan på 

samhället. Både lokalt och internationellt, som i tredje världen, där en stor del av 

företagen idag outsourcar sin produktion. För att personalen internt ska veta hur de, som 

anställda, ska bete sig i linje med företagets värderingar samt att intressenter ska förstå 

företagets värderingar upprättas en Code of Conduct, CoC (uppförandekod). 

 

Erwin (2010) styrker detta och framhåller att dessa dokument, som även kallas för 

Codes of Business Standards eller Codes of Ethics, är utformade för att specificera det 

åtagande som företaget tar gällande CSR. För att skapa och upprätthålla en hållbar, etisk 

organisationskultur, hävdar Collins (2004), att CoC är grundläggande för etableringen 

av CSR-politik inom en organisation. Sethi (2003) menar att oavsett om det rör sig om 

en branschgemensam nivå eller enskilda företag är frivilliga CoCs ett allt vanligare 

inslag i landskapet där företag gör affärer. Uppförandekoderna ska visa på vilka 

åtgärder som ska vidtas i en konflikt mellan företaget och samhället. Det har blivit en 

principsak att följa en CoC för de företag som påstår att de är goda samhällsmedborgare 

samt för att bedriva sin organisation på ett ansvarsfullt och professionellt sätt. 

 

Vidare skriver Björklund (2010) att det är vanligt och väldigt viktigt för företag inom 

detaljhandeln som jobbar med inköp att använda sig av en CoC, då företaget enklare 

kan förmedla till leverantören vilka förväntningar som krävs. Även genom att kräva att 

en viss standard uppfylls genom CoC kan företaget säkerhetsställa att värderingar, 

regler och arbetssätt eftersträvas och följs. Enligt Frostensson et. al (2012) är en CoC en 

hjälp för företaget att sätta in sina värderingar i en företagskontext och kan ses som den 
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viktigaste aspekten till att företaget tar etiskt ansvar. Vidare klargörs att CoC har blivit 

det mest dominerade verktyget för att komma tillrätta med problem som barnarbete, 

miljöförstöring och andra problem som uppstår längre ner i leverantörskedjan, som 

globaliseringen och den ökade konsumtionen inom detaljhandeln har bidragit till. 

 

Löhman & Steinholtz (2003) påpekar att en CoC skapas individuellt från företagen 

utifrån olika riktlinjer från EU, FN och andra organisationer som ILO, ISO-avtalen och 

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development). En CoC 

innehåller oftast riktlinjer från exempelvis standards från SA8000 (2008). De vanligaste 

standards som finns med rör barnarbete där minderåriga inte får arbeta i fabrikerna. 

Tvingande arbete vilket menas med att inga hot om indragen lön eller personliga 

dokument som tvingar anställda att arbeta får ske, samt att det ska finnas frihet att 

lämna arbetsområdet och inte finnas några låsta dörrar. Hälsa & säkerhet innebär att 

arbetsplatsen ska vara brandsäker och att skyddsutrustning ska finnas tillgänglig samt 

att det ska genomföras säkerthetskontroller av utrustning. Rätt till organisationsfrihet då 

anställda ska ha möjlighet att ingå i facket samt kollektivavtal. Ingen diskrimination 

eller disciplinära åtgärder där personal ska respekteras och inte får diskrimineras på 

grund av deras etnicitet. Arbetsvillkor som arbetstimmar innebär att en arbetsvecka inte 

får överstiga 48 timmar, sex arbetsdagar i en följd. Den anställda ska ha rätt till en dag 

ledigt och att arbeta övertid ska vara frivilligt. Det ska dessutom finnas rätt till 

anställningsavtal, lagstadgad semester, föräldrarledighet och sjukpenning. Slutligen har 

vi minimilöner och kompensationer som syftar till att de anställda har rätt till minst den 

lagstadgade minimilönen i det landet där företaget verkar. Anställda ska även ha rätt till 

att få extra betalt för den övertid de arbetar. 

  

3.4 Miljömässigt ansvar 

Borland & Paliwoda (2011) beskriver begreppet klimatförändring som en metafor för 

miljön och ekologin på planeten. Vidare framkommer att mycket fokus idag ligger på 

koldioxiden men att även trots att den är en betydande faktor, är den inte den främsta 

orsaken till problemet. Koldioxiden symboliserar samhällets överkonsumering av 

naturliga, icke-förnybara resurser och nedbrytningen av ekologin. Borland (2009) 

hävdar orsakerna till de ekologiska problemen ligger i värderingar, attityder och 

övertygelser som människor har mot betydelsen av den egna existensen. Människorna 
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har även, enligt Borland & Paliwoda (2011) ett obehindrat förhållningssätt till 

resursförbrukning och mark. 

 

3.4.1 Code of conduct ur ett miljömässigt perspektiv 

Som ett hjälpmedel för företag att minska miljöpåverkan, brukar även en CoC enligt 

Löhman & Steinholtz (2003) innehålla standards för företagets miljöpolicys. Ett 

företags miljöpolicy kan bland annat innehålla att företaget ska använda sig av förnybar 

el, solenergi, att de aktivt jobbar med att minska sina koldioxidutsläpp genom att 

förbättra förpackningar och göra dem återvinningsbara samt att minska luftutrymmet i 

transporter. En miljöpolicy kan också innehålla att företaget förbjuder vissa farliga 

kemikalier och processer i sin tillverkning av produkter för att säkra hälsan och 

säkerheten för sina anställda. Men också att de uppmuntrar kunder till att köpa och 

tillhandahålla miljövänliga och hållbara produkter. Dessa exempel är tagna från IKEAs 

CoC IWAY (2014). 

  

3.4.2 Certifieringar 

Löhman & Steinholtz (2003) menar att miljöpolicys ofta grundas på de olika ISO-

avtalen, men företagen kan också erhålla certifieringar genom att de uppfyller kraven av 

dessa avtal. Certifieringen visar bland annat att företaget har kontroll på sin egen 

påverkan på miljön och sätter upp målsättningar även för leverantörer, vilka kemikalier 

de får använda eller vilka arbetssätt som är mest miljövänliga. Samt hur vatten som 

resurs ska användas och standards för hur avfallshanteringen ska ske. Ottosson (2013) 

beskriver olika typer av certifieringar, tillverkarnas eller återförsäljarnas egna och 

tredjeparts certifieringar. Vidare framkommer att tredjepartscertifieringar är att föredra 

framför de egna. Det finns tre typer av tredjepartsmärkningar, nationella såsom Bra 

miljöval, regionala vilket kan vara exempelvis EU-märkningar och även globala som 

kan vara Fairtrade certifieringen. Raynolds (2012) påstår att de certifieringar som anses 

vara mest trovärdiga och framgångsrika är sådana från icke-statliga organisationer, vilka 

fastställer produktionskriterier, övervakar efterlevnaden och utmärker produkter. 

Ottosson (2013) framhåller även att det finns en viss problematik med det breda utbudet 

av certifieringar då konsumenterna blir förvirrade och inte förstår vad som menas med 

dessa. Björklund (2010) anser att certifieringar är ett bra sätt att möta kundernas ökade 

krav. Med hjälp av en certifiering upplever kunden en trovärdighet och vet att företaget 

har blivit godkända att uppnå vissa krav. 
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3.4.3 Transporter 

Oskarsson et. al (2011) och Christopher (2010) framhåller att handeln under de senaste 

100 åren har ökat frekvent, till och med att volymen av den globala handeln har 

fördubblats de senaste årtiondena. Detta betyder således även att globaliseringen och en 

ökad internationell handel har gjort att transporter i antal samt i transportsträcka har 

ökat. E-handeln och globaliseringen har också, enligt Karlsson (2008), påverkat 

transporter inne i städerna då ca 60 % av EU:s befolkning bor i storstäder idag. Detta 

innebär att även citylogistiken har ökat samt problemen med det. Problem kan 

tillexempel vara att det går tung trafik i känsliga områden och detta bidrar till långa 

kötider. Vidare skriver Oskarsson et al. (2011) att globaliseringen har lett till att företag, 

för att spara in på kostnader, väljer att centralisera sina distrubutionslager. Företagen 

accepterar en ökad transportkostnad eftersom de totala besparingarna väger upp 

kostnaden för de längre och ökade transporterna. Detta menar Christopher (2010) har 

kommit att bli begreppet transportintensitet, hur frekventa transporter företaget har och 

hur detta lämnar ett s.k. fotspår i miljön. 

 

Storhagen (2003) beskriver att Just-in-time (JIT) idag är dominerande i företagen och 

därmed ökar transportintensiteten. JIT innebär att produkter ska levereras i rätt tid och 

ska produceras direkt vid beställning. Med andra ord ska allt göras i rätt tid. Detta 

innefattar således att leveransen till slutkunden ska vara punktlig. Det är också en 

filosofi att alla onödiga kostnader som inte skapar värde för slutkunden tas bort. Persson 

et al. (2003) menar också att JIT-metoder kan vara till användning när företagen måste 

ställa om och fokusera på de konsekvenser på miljön som deras verksamhet medför. Det 

innebär att hela materialflödet även tas hänsyn till, det som händer efter att produkten 

slutar användas och hur logistiken samt avfallshanteringen ska ske. 

 

Vidare berättar Oskarsson et al. (2011) att lastbil har varit det dominerande 

transportmedlet sedan 1970-talet och fortsätter att öka. Svenska företag ansvarar idag 

oftast inte själva för sin transport av produkter. Detta läggs ut på ett tredjepartsföretag 

inom spedition för att öka fyllningsgraden i lastbilarna. Lastbilar är dock det dyraste 

transportfärdmedel för långa sträckor efter flyg, som dessutom har högst miljöpåverkan 

genom koldioxidutsläpp. Det färdmedel som har minst miljöpåverkan för långa sträckor 

är båt. Det är också det färdmedel som tar längst tid. 
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Christopher (2010) anser att företagen bör se till att lastbilarna inte går s.k. tomma mil 

(empty miles). Detta innebär att lastbilarna inte går tomma tillbaka efter att de har gjort 

sin leverans. Antingen kan företag samverka med andra partners eller till och med 

konkurrenterna för att minska sina transportkostnader och öka fyllningsgraden i 

lastbilarna. Vidare vill författaren framhålla begreppet omvänd logistik (reversed 

logistics) som är ett sätt för företagen att minska problemet med att lastbilarna går 

tomma mil. Med omvänd logistik menas hur företagen hanterar exempelvis 

reklamationer och returhantering. 

 

Björklund (2012) påpekar att e-handeln har medfört en ökad risk för returer då 

konsumenten inte har chans att testa produkten innan de beställer den och därför inte vet 

om den kommer att uppfylla de förväntningar som finns. Lantz & Hjort (2013) skriver 

att företagen som erbjuder sina kunder fria returer också får en ökad merförsäljning av 

sina varor. Precis som Christopher (2010), menar Björklund (2012) att returhanteringen 

bidrar till ett omvänt varuflöde. 

 

Oskarsson et al. (2011) framhåller att många vid e-handelns början trodde att denna 

skulle skapa en ny ekonomi som inte följde de traditionella företagsekonomiska och 

logistiska “lagarna”, men så blev det inte. Den fysiska distributionen har, enligt 

författarna, förblivit densamma som hos tidigare postorderföretag. Vidare konstateras 

att e-handeln i sig inte skapar ökade vinster. För att en vinst ska ske måste även de 

logistiska förutsättningarna finnas på plats. 

 

Björklund (2012) och Storhagen (2003) förklarar begreppet the-last-mile som innebär 

att kundernas resa till butiken ersätts med att produkterna transporteras hem till kunden 

istället. Vidare konstaterar Björklund (2012) att den miljöpåverkan som detta innebär är 

olika då det beror på om produkterna ska levereras till ett uthämtningsställe i närheten 

eller direkt hem till kunden och även hur kunden väljer att ta sig till uthämtningsstället. 

Ännu en aspekt att ta i beaktning är, enligt författaren, att produkterna som sänds är 

anpassade efter olika kunder med olika produkter och förpackningar. Dessa har olika 

former och kan därfor inte packas in lika tätt i transporten, vilket de hade kunnat göra 

när förpackningarna har samma form och därför fylls mycket av det utrymme som finns 

i transporten av luft. 
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Storhagen (2003) kan se en problematik hos e-handel och dess logistik, då han 

konstaterar att det både är komplext och dyrt med e-handel eftersom att kunderna helst 

önskar hemleveranser. Karlsson (2008) hävdar att det finns tre olika leveransalternativ. 

Detta är således hemleverans, till avhämtningställe där en leverans från företaget inte 

sker direkt till kunderna då de får hämta varorna själva på lager eller i butik. Det tredje 

alternativet är till uthämtningsställe, där företaget levererar till ett ombud. Björklund 

(2012) framhåller dock att det inte enbart finns negativa aspekter med e-handel utan att 

företagen också gör en miljövinst genom att inte ha fysiska butiker, vilket då hade krävt 

resurser såsom byggnader, uppvärmning, hanteringsutrustning, informationsteknik och 

inredning som då hade påverkat miljön negativt. 

 

3.5 Att förmedla CSR 

3.5.1 Kommunikation 

Kommunikation har en central roll i CSR och då det, enligt Golob et al. (2013), är en 

social process for medverkan. Enligt Castelo Branco (2014) är CSR och dess 

kommunikation ett centralt begrepp som organisationer idag arbetar med. Fifka (2012) 

klargör för att det finns starka bevis för att det har blivit vanligare med CSR-

kommunikation på företagens webbsidor under de två senaste decennierna. Sweetin et 

al. (2013) diskuterar CSRs farhågor i kommunikationen mot intressenter och påpekar att 

proaktiva företag bör vara försiktiga med de potentiella effekter som finns i en relation. 

Löhman & Steinholtz (2003) kan se tendenser som pekar på att det kommer att bli 

successivt vanligare att företag inte enbart kan berätta att de gör något “bra”, utan att 

förklara varför och hur företag skapar sina värden på ett öppet och tydligt sätt. Vidare 

klargörs betydelsen av att företag redovisar dess användning av CSR-aktiviteter i 

samhället, miljömässigt, socialt, etiskt och i ett företagsekonomiskt sammanhang och att 

detta påverkar omgivningens värdering av företaget. 

 

Innebörden av strategisk kommunikation är “organisationers medvetna 

kommunikationsinsatser för att nå sina mål” (Falkheimer & Heide 2014:15). Med andra 

ord beskriver författarna att de verksamhetsrelaterade och i många fall långsiktiga mål 

är i centrum och inte de för en viss kommunikationsinsats. De fortsätter med att 

klargöra det faktum att kommunikation inte enbart är ett verktyg för samtal mellan 

personer eller informationsspridning, utan att kommunikationen bygger på en 
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medvetenhet kring dess betydelse för organisationens existens och verksamhet. Inom e-

handeln finns en stark konkurrens om kundernas uppmärksamhet och därför är det 

viktigt att vara lättillgänglig och synas i flertalet medier på Internet om företagen vill nå 

ut med sitt budskap, konstaterar Dahlkwist (2012).  

 

Ottosson (2013) använder begreppet grön marknadskommunikation som syftar på att 

informera konsumenterna, utbilda dem, övertyga och uppmuntra hållbara 

konsumtionsmönster och ändra ohållbara konsumtionsmönster. Utan effektiv 

marknadskommunikation blir det nästintill omöjligt att göra en förändring gällande val 

av hållbara kvaliteter. Vidare poängterar författaren vikten av att tillämpa 3 C principen 

i all grön marknadskommunikation idag. Denna princip innebär att kommunikationen 

ska vara tydlig, direkt och lättförståelig (clarity), men även realistisk, tillgänglig och 

innefatta kontrollbara påstående (credibility) samt att kommunikationen ska gå att 

jämföra på ett enkelt, korrekt och meningsfullt vis (comparability). 

 

Det finns ett brett utbud av kanaler för CSR-kommunikation, såsom uppförandekoder, 

sociala rapporter, webbplatser, samråd med aktieägare samt intern kommunikation, 

enligt Birth et al. (2008). Vidare framkommer att de tre kanaler som spelar en 

framträdande roll är sociala rapporter, webbplatser och reklam. Gray et al. (1996) 

hävdar att den viktigaste kanalen för att kommunicera den miljömässiga och sociala 

effekten av de ekonomiska åtgärderna från organisationen till särskilda intressegrupper i 

samhället och samhället i stort är sociala rapporter. Birth et al. (2008)  framhåller att 

företag i allt större grad förlitar sig på internationella redovisningsstandarder och 

tredjepartscertifiering för sina sociala rapporter för att möta den kritik som finns hos 

konsumenterna. Detta behövs, enligt Crook (2005), där företag inte har trovärdiga 

uppgifter i sina rapporter. Det finns för tillfället inga tvingande regler för detta inom EU 

konstaterar Tschopp (2005). 

 

Enell (2009) diskuterar användning av webbplatser i miljökommunikation och 

framhåller att företag, som kommunicerar sitt ansvar genom bilder från verksamheten, 

människor, miljö och natur, som berör, sänder ut positiva signaler kring hur företaget 

har gjort framsteg och inger en framtidstro till mottagaren. En kanal som kan användas 

för detta är sociala medier, som Facebook, men andra webbplatser kan även användas 

för att skapa diskussion, exempelvis bloggar, YouTube och hemsidor för kampanjer. 
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Pomering & Dolnicar (2009) hävdar att sociala rapporter och företags webbplatser har 

en låg kommunikationseffiktivitet och är ett mjukare PR-verktyg. Därför menar 

författarna att organisationer, för att publicera miljömässiga och sociala initiativ, 

använder sig av reklam. Den tredje största budgetposten i företags 

kommunikationsavdelningar i många organisationer är utgifter för socialt ansvar, påstår 

Hutton et al. (2001). 

 

Vid beslutsgörande i marknadsföringsaktiviteter gällande CSR bör aktieägares intressen 

tas i åtanke, enligt Raghubir et al. (2010). Vidare berättar Sweetin et al. (2013) att 

effektiviteten av marknadsföringsaktiviteter kan påverkas av de uppfattningar 

konsumenter har om CSR. Brown & Dacin (1997) styrker detta genom att påstå att 

negativa associationer av CSR skadar produktutvärderingar medan de positiva 

associationerna gynnar dessa. Löhman & Steinholtz (2003) konstaterar att förklaringar 

kring vad som sker och varför det sker gör att företaget kan styra resultatet av CSR-

arbetet själva. Enell (2009) understryker att kommunikationen inte bara ska nå ut till 

mottagaren utan även ska inspirera, engagera och lägga grunden för handling. Vidare 

konstateras att användning av ideella organisationers argument och överföra det till sina 

egna samt samarbeten med ideella organisationer skapar en trovärdighet i 

kommunikationen. Du et al. (2007) konstaterar det finns en koppling mellan CSR-

övertygelser som är positiva och en större inköpssannolikhet och på längre sikt lojalitet 

och opinionsbildningsbeteenden. Genom CSR kan dessutom organisationer, enligt 

Löhman & Steinholtz (2003), bidra till nya värdeskapandeprocesser. Genom 

värderingarna förändras arbetssättet vilket ska genomsyras i alla beslut som tas och på 

så sätt uppstår förändrade värderingsprocesser som förstärker varumärket genom arbetet 

med CSR. 

 

När företagen inte tar ansvar, kallas det för Corporate Social Irresponsibility (CSI). Med 

begreppet menar Haidt & Bjorklund (2008) det är misslyckandet att vara ansvarsfull 

och att berörda parter delar uppfattningen av att det finns negativa sociala effekter och 

oönskade resultat inom organisationen. Detta bekräftar även Lange & Washburn (2012) 

som menar att en dålig aktör på marknaden kan ha svårt att få kunder eller investerare 

eftersom det negativa ryktet om företaget bidrar till stora kostnader genom att de inte tar 

ansvar. Kostnader kan vara både finansiella men också att de tappar marknadsandelar 

eller kontakter i viktiga nätverk. Att aktivt välja att inte ta ansvar ger fler konsekvenser 
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än för de företag som tar någon form av ansvar även fast det inte sker fullt ut i hela 

organisationen.  

 

3.5.2 Varumärkeskommunikation 

Elliot & Percy (2007) menar att varumärken bara existerar i kundernas medvetande och 

kundernas uppfattningar om varumärket. Därför är det av relevans för företaget vilka 

värderingar de väljer att kommunicera ut till kunden. Uggla (2002) anser att ett 

varumärke både kan ha en funktionell funktion som handlar om produkten, men också 

att företag genom varumärket vill ge ett löfte till kunden. Dessa varumärkeslöften 

bygger på värderingar som baseras på symboliska eller emotionella laddningar som ska 

stärka en produktkategori. Holger & Holmberg (2002) anser att varumärkets image 

skapar värde till konsumenten genom att den ger kunden information om produkter och 

den kvalité som kunden kan förvänta sig. Varumärkets värderingar underlättar även för 

kunden i dess beslutsprocess i valet bland olika märken på marknaden. Stämmer 

konsumentens värderingar överens med företagets är sannolikheten större till återköp, 

vilket ökar lönsamheten för företaget. Detta håller Löhman & Steinholtz (2003) med om 

och anser att företagen inte har råd att riskera sitt rykte. När företaget har byggt upp sitt 

varumärke genom att sälja produkter, måste även mjuka värden adderas för att stärka 

varumärket. Dessa värden som varumärket kommunicerar kan vara det som blir 

avgörande konkurrensfördelar när kunden ska välja produkt. 

 

Haig (2004) beskriver att ett varumärke inte bara existerar i ett tomt vakuum och att de 

måste kommunicera ut sina värderingar till anställda, distributörer och andra 

intressenter. Med detta menar Löhman & Steinholtz (2003) hur företaget väljer att 

uppträda i olika situationer samt hur personal, chefer, val av leverantörer m.m. 

kommunicerar dessa värden till kunden. Författarna anser att arbetet med CSR är en del 

av varumärkesarbetet och om det inte sker aktivt från företaget så påverkar det 

varumärkets utveckling.  Haig (2004) framhåller också att alla varumärken inte vill ta 

sitt ansvar för den påverkan de har i de länder där de verkar. Desto fler företag har 

upptäckt att ta ansvar oftast genererar vinst. Hur varumärken hänger samman med CSR 

är hur företaget styr sin branding, dvs. hur de vill gestalta en positiv uppfattning om 

varumärket ut mot kunderna. Dessutom, om företaget visar respekt för naturresurser och 

tar ansvar, vinner de respekt hos sina kunder. Detta medför positiv PR, vilket genererar 

ett starkare varumärke och en växande kundkrets. 
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“I en värld där varumärken får skulden för allt från fetma till barnarbete lönar det sig 

att vara god.” Haig (2004:103) 

 

Vallaster et al. (2012) hävdar att ett sätt för företagen att stärka sitt varumärke genom 

kommunikation är att spela på konsumenternas känslomässiga sida och genom en 

kampanj eller liknande uppmärksamma ett känsligt ämne som gör att konsumenterna 

blir engagerade. Ett exempel på detta är IKEA som under våren 2014 hade en kampanj 

tillsammans med UNICEF för att fira ett 10-årigt samarbete, där kunderna kunde sänka 

10 kr vid sitt köp för att rena vatten till barn i utsatta områden. 

 

Företaget SustainAbillyty gav ut en rapport år 2001, kallad Burried Treasures. 

Rapporten bygger på vad arbetet med CSR kan ge företaget för mervärden. Det visade 

sig att arbetet har störst positiva effekter på företagets varumärke. Haig (2004) anser att 

företagsansvar är mer än bara en trend eller ett inneord för att stärka sitt varumärke och 

sin företagspresentation. 

 

3.5.3 Positionering och image 

Löhman & Steinholtz  (2003) framhåller att positioneringsmässigt kan CSR innebära 

flertalet fördelar för företag då de genom ett engagemang för CSR kan särskilja sig från 

sina konkurrenter. Kotler (2003) beskriver positionering som handlingen att utforma 

företagets erbjudande, vilket ska inge en image för att inta en tydlig plats i sinnet hos 

mål-marknaden. Varumärkets image är i betraktarens öga, enligt Stern et al. (2001). 

Gardner & Levy (1955) säger även att image byggs upp över tid av kunder, 

konsumenter och andra intressenter.  Stern et al. (2001) fortsätter beskriva image genom 

tre olika områden av verkligheten, den yttre världen, konsumentens sinne och 

mellanhanden i form av kommunikation mellan dessa två. Marknadsföringen av imagen 

visar objekt i den riktiga världen och orden som representerar dem, vilka förvandlas till 

mentala bilder. Vidare berättar Kotler (2003) att erbjudandet som ska inge en image 

även ska vara ett vägande skäl till varför målgruppen bör köpa produkten. Keller (2008) 

beskriver varumärkes image som återspeglingen av de varumärkesassociationer som 

hålls i konsumenternas minne och som skapar konsumenternas uppfattning om ett 

varumärke. 
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Rindell (2013) konstaterar att en bättre förståelse för var konsumenterna har känt, sett, 

hört och lärt sig om varumärket över tiden behövs och framförallt av dess influenser på 

dagens image. En viktig faktor för företagets framgång anses, enligt Koll och Von 

Wollpach (2009), vara företagets image. För att effektivt arbeta med sitt varumärke 

krävs en god förståelse för konsumenter och intressentgrupper, hävdar Balmer och 

Greyser (2003). Vidare klargör Rindell (2013) att det absolut är nödvändigt att en 

verksamhetsledning undersöker vad som har satt sig i konsumenternas minne och den 

effekt detta har på företagets aktuella image. Det framkommer också att individer 

undermedvetet låter tidigare image påverka det sätt på vilket de tolkar nuvarande 

erfarenheter i den aktuella imagen.  

 

Som vi nämnt i början av detta avsnitt, så kan CSR användas som positioneringsstrategi. 

Löhman & Steinholtz (2003) understryker att kunder förväntar sig ett värde för det pris 

de betalar och att de är den största drivkraften bakom CSR. Han fortsätter diskutera de 

åsikter svenskar har gentemot företag och att ett “gott” företag tar miljöansvar, tar 

ansvar för anställda och hanterar den påverkan företaget har i andra länder där 

exempelvis produktionen sker. Konsumentmakten blir starkare då mer information finns 

tillgänglig och informationen om CSR spelar, enligt författaren, en roll för kunden när 

denne ska välja företag eller produkt. 

 

Löhman & Steinholtz (2003) konstaterar att ett aktivt arbete med CSR kan komma att få 

flertalet konkurrensfördelar, såsom ökad lojalitet från intressenter vilket bidrar till 

strategiska möjligheter såsom ökad försäljning, ökad utvecklingskvalitet, lägre 

kreditkostnader, effektivare produktion och en mindre risk för regleringar. Även Moon 

Seop et al. (2014) kan se CSR som en effektiv investering att göra, för att få fler 

konsumenter ska köpa från dessa företag, vilket då leder till en ökad vinst och 

hållbarhet. Porter (1996) hävdar att för att uppnå en hållbar konkurrensfördel ska det 

som är utmärkande för ett företag bevaras och på så sätt blir detta en strategisk 

positionering. Med andra ord hävdar han att företag ska utföra andra aktiviteter än 

konkurrenterna, alternativt att de har en liknande verksamhet men på ett annat sätt. 

 

Porter (1998) har kommit fram till tre generella vinnande konkurrensstrategier, vilka är 

kostnadsledarskap, differentiering och fokusering. Han beskriver den första strategin, 

kostnadsledarskap, som en strategi vilken har sin utgångspunkt i att företaget försöker 
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uppnå skalfördelar genom låga produktions- och distributionskostnader samt att en stark 

kostnadskontroll håller nere priser. Differentiering, å andra sidan, innebär att företag till 

ett högre pris, erbjuder något extra som exempelvis miljövänliga produkter eller ett 

starkt varumärke och skapar en positiv upplevd skillnad gentemot konkurrenterna. Den 

tredje konkurrensstrategin som redogös för är som tidigare nämnt fokusering och denna 

strategi innebär en tydlig inriktning mot ett visst segment, snarare än hela marknaden, 

vilket innebär att företaget kan skapa ett djup i sin positioneringsstrategi. 

 

3.5.4 Trovärdighet 

Enligt Löhman & Steinholtz (2003) behöver företag en grund för sina värderingar varpå 

hur beslut ska fattas och hur organisationen ska bete sig i olika situationer eller 

sammanhang.  Denna värderingsgrund ska genomsyra hela företaget. Författaren 

konstaterar att denna värderingsgrund ska visa på en tydlig koppling mellan varumärket 

och CSR vilket då beskriver hur företaget ska arbeta och vad det får för konsekvenser. 

Företag ska med andra ord ha strategier för hur rykte, ansvar, relationer och 

uppträdande ska hanteras och utvecklas både internt och externt. 

 

Ottosson (2013) talar för trovärdighet som en viktig ingrediens i grön 

marknadsföring.  Enligt författaren varierar konsumenters uppfattning av hur korrekta 

påståenden är beroende på vilken marknad det rör sig om och hur den sociala 

omgivningen ser ut. Konsumenters egna erfarenheter av olika gröna produkter används 

även för att bedöma trovärdighet samt att när de inte har någon erfarenhet av en specifik 

produkt används andra som måttstock. Ett företag som konsumenter har positiva 

associationer till och förknippar med miljöansvar har dessutom lättare att få 

konsumenterna att tro på deras påståenden och vise versa. Lane (2013) anser också att 

det är vanligt att företag använder sig av s.k. greenwashing för att få fler kunder. Detta 

skapar misstro hos konsumenterna, då greenwashing innebär att företag använder grön 

marknadskommunikation och de säger att de reducerar skadlig miljöpåverkan men i 

själva verket har ingenting hänt. 

 

För att kunna bemöta och hantera hot mot organisationers trovärdighet från exempelvis 

negativ uppmärksamhet i media behöver organisationer vidta åtgärder för att påverka en 

allmän uppfattning av organisationen, enligt Elsbach (2003). För att legitimera sina 

handlingar, hävdar Elsbach & Sutton (1992) att organisationer använder flertalet olika 
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tekniker för att förstärka och bygga upp ryktet och identiteter som ger en uppfattning av 

socialt ansvar gentemot sociala grupper och aktörer. Tekniker som används är, enligt 

Elsbach (2003), kategoriseringar, muntliga konton, fysiska markörer och symboliskt 

beteende. 

 

3.6 Betydelsen av teorin och dess roll 

Det inledande kapitlet fungerar som en beskrivande teori för läsaren för att bli insatt i 

vad Corporate Social Responisibility handlar om. Här särskiljer sig inte författarnas 

åsikter mycket. Definitionen blir tydlig då flertalet författare definierar begreppet 

liknande. Vi anser att dessa teorier är av relevans för att läsaren ska förstå betydelsen av 

ämnet, då arbetet med CSR är centralt genom hela uppsatsen. 

 

I huvudrubriken engagemang kan teorierna ses som en aning fattig då vi utgår från en 

beprövad modell från Carroll. Det är den som är framträdande när engagemang 

studeras, där vi främst har utgått från Blowfield & Murrays tolkning av modellen. Vi 

upplevde att det var svårt att hitta forskning kring engagemang men i den litteratur vi 

studerade var modellen återkommande. Dock presenterar Löhman & Steinholtz en 

djupare teori om företagen tar ett handlingssteg eller ansvarssteg gällande engagemang. 

Dessa två teorier är av vikt för att kunna analysera e-handelns engagemang av CSR 

idag. Vad gäller socialt ansvar utgick vi från Code of Conducts, uppförandekoder och 

vad dessa innehåller samt hur företagen arbetar kring dessa.  Idag grundar företag sin 

CoC på riktlinjer, branschetik och nationella samt internationella förordningar. Teorin 

inom ämnet hänvisar också till dessa förordningar. 

 

Det som har fått en större roll i vår uppsats är främst teorier kring miljömässigt ansvar 

samt kommunikation. Inom båda dessa områden hade vi stor tillgång till teorier kring 

ämnena och har plockat ut vad vi kan se är av mest relevans för att arbeta med CSR 

inom e-handeln. Anledningen till att de olika forskningsområdena skiljer sig åt i bredd 

gällande teori anser vi vara då miljöproblem och kommunikation är områden där 

forskning har gjorts under flera år, medan begrepp som socialt ansvar och engagemang 

är relativt ny forskning. Därför är utbudet av vetenskapliga teorier inte lika brett inom 

dessa områden. Våra mest framträdande författare i denna uppsats är Löhman & 

Steinholtz, Björklund, Ottosson samt Oskarsson.  
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4 Teoretisk och empirisk analys 

Vi börjar denna teoretiska och empiriska analys genom att beskriva hur företagare, 

experter samt konsumenter ser på e-handelns engagemang för att skapa oss en 

överblick över hur viktigt Corporate Social Responsibility är idag. Senare i analysen 

går vi djupare in i olika delar av CSR, vilka vi har valt att behandla i denna uppsats. Vi 

har valt att strukturera detta kapitel med huvudrubrikerna Engagemang, Socialt ansvar, 

Miljömässigt ansvar och Att förmedla CSR för att skapa en tydlig struktur kopplat till 

föregående teorikapitel och vårt syfte. Intevjupersonerna presenteras kortfattat nedan: 

• Carl Zedig. Grundare och VD för Playsam.se som säljer designleksaker och gåvor. 

• Filip Klasson. Grundare och VD för Hatstore.se som säljer mössor och kepsar. 

• Niklas Nordheim. Delägare för Hatstore.se. 

• Roland Karlsson. Projektledare för Kalmar Science Parks e-handelsprojekt. 

• Yunfeng Wang. Grundare av Wang Advanced Consulting samt Grundare och VD 

för Eighteendegrees.com som säljer underkläder. 

• Jörgen Bödmar. President för European Multi-channel and Online Trade 

Association samt Grundare och VD för Designonline.se som säljer inredning. 

Vidare benämns respondenterna i fokusgrupperna som F1R1, F1R2, F1R3, F2R1 och 

F2R2 där F står för Fokusgrupp och R för Respondent. 

 

4.1 Engagemang 

Karlsson anser att e-handeln idag till stor del släpar efter vad gäller engagemang inom 

CSR. Det framkommer att miljötänk och CSR inte är högt uppsatt på agendan för 

många företagare. Det finns engagemang till viss del, men kommunikationen till 

kunderna angående detta är knapp. Vidare konstateras att det som företagen brottas med 

idag är att få lönsamhet i affärerna eftersom företagen ofta konkurrerar om samma varor 

och att det är en ständig prisjakt som fortfarande råder. Med andra ord handlar det 

enbart, enligt Zedig, om ett vinstintresse, få breda kundstockar och ökad volym.  Han 

inser också att företag långiktigt inte kan bedriva sin verksamhet på detta vis. Zedig och 

Klasson hävdar att en stor del av e-handeln idag går med förluster. 

 

Det Karlsson, Zedig & Klasson beskriver är det första steget i Carrolls CSR pyramid 

som handlar om det ekonomiska ansvaret. Jones et al. (2009) anser att Carrolls pyramid 

är bra att använda då företaget enkelt kan se och använda den som ett stöd för hur de 
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kan arbeta samt implementera CSR i företagets aktiviteter. Blowfield & Murray (2011) 

beskriver lägsta steget i pyramiden genom att förklara att det viktigaste för företag är att 

gå med vinst för att öka lönsamheten och skapa arbetstillfällen och att detta ses som en 

grundsten i företagens arbete. F1R1 anser att det kan finnas problem  i e-handelns arbete 

med CSR men att de samtidigt, trots allt, skapar jobb, framförallt i tredje världen vilket 

innebär att människorna där åtminstone har en inkomst.  Zedig framhåller att om CSR 

ska växa inom e-handelsföretag och genomsyra företagens aktiviteter måste det bevisas 

att företagen faktiskt tjänar pengar på att engagera sig, då vinstintresset alltid kommer 

vara det som väger högst. Han hävdar att riskkapitalister väljer att investera där det 

finns pengar att tjäna. Tang et al. (2012) anser att när företagen utökar sitt engagemang 

och sina aktiviteter kan företaget få mer kunskap och att på lång sikt kan det ses att 

engagemanget bidrar till ökad lönsamhet för företaget. Författarna menar att företaget 

måste utveckla en strategi för vilket engagemang de ska ta, vilka CSR-aktiviteter som 

bör implementeras samt vilka resurser som krävs för det.  

 

Zedig anser att företagen måste börja ta ansvar men han tror också att staten måste 

införa olika subventionssystem genom regleringar, att regeringen måste hålla koll och 

ge det stöd som företagen behöver. Finns det pengar att tjäna på nya marknader, 

kommer företagen förändra sig. Detta är ett exempel på att företag måste följa det legala 

ansvar som finns, som är det andra steget i CSR-pyramiden som Murray & Blowfield 

(2011) beskriver. Zedig berättar för oss att Frankrikes regering gjort en reglering där 

företagen måste ta betalt för frakt och returer, för att minska returproblematiken men 

också för att det inte ska bli en snedvriden konkurrens gentemot den fysiska handeln.  

 

Weber (2013) menar främst att företag på Internet som verkar globalt måste visa att de 

följer regler kring mänskliga rättigheter samt regler kring kommunikation. F1R1 anser 

att det, som konsument, ses som en självklarhet att företagen följer de regler som finns, 

främst när det gäller mänskliga rättigheter då detta är av större vikt. Bryter företag mot 

regler gällande exempelvis barnarbete och detta sprids i media, blir konsumenter mer 

uppmärksamma och bojkottar varumärket under en tid, samt att deras förtroende för 

varumärket sjunker.  Det gäller att konsumenterna ställer krav på företagen och aktivt 

visar när de tar avstånd, vilket bekräftas av Van Weele (2010) som understryker att CSR 

även kan ses som olika affärslösningar för företaget för att tillgodose intressenternas 

krav, eftersom företag med endast ett ekonomiskt vinstintresse ej accepteras. 
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Klasson anser att för att företag ska ta ansvar krävs det att det blir ett enormt drev i 

media som gör att kunderna ställer krav på företagen. Han anser att trycket inom hans 

bransch idag är näst intill obefintligt, kanske på grund av en ung målgrupp som ännu 

inte är tillräckligt medvetna om CSR. Detta leder oss in på det tredje steget i CSR-

pyramiden som handlar om företagen ska engagera sig i ett etiskt ansvar. Blowfield & 

Murray (2011) beskriver det tredje steget som vad företagen väljer att göra utöver de 

lagar och förordningar som finns. Det är också i detta steg som Björklund (2010) menar 

att företagen börjar ta ansvar angående CSR. 

 

Karlsson sätter hopp till att den yngre generationen kommer ställa högre krav än vad 

medelåldersgenerationen gör idag. Han menar dock att vissa branscher ligger bättre till 

än andra gällande engagemang. Vidare tycker han sig kunna se att det är vanligt att e-

handlare väljer att engagera sig i sidoprojekt eller stötta sociala engagemang, detta för 

att påvisa att de är en good guy och skapa PR för varumärket. Här kan företag som 

väljer att endast ta ett handlingssteg särskiljas, som Löhman & Steinholtz (2003) 

beskriver, där företagen väljer att exempelvis göra punktinsatser. De jobbar gärna med 

märkningar, de tar ansvar över en tid och det ska ge företaget snabba resultat ur ett 

kortsiktigt perspektiv att engagera sig i dessa frågor. 

 

Klasson anser att det är mer intressant och relevant att e-handelsföretag engagerar sig i 

sociala åtaganden samt att de tar ansvar där företaget har möjlighet att göra detta. 

Antingen genom sponsring av sådant som är branschrelaterat eller att företaget internt är 

noga med paketering och återvinning av förbrukningsmaterial. Zedig anser att det är 

viktigt för företagets image att engagera sig i olika sociala projekt, vilket han gärna gör 

när han kan. Han anser att det är viktigt att visa att företaget tar ansvar, dock ställer han 

sig frågande till om det inte många gånger endast är för PR och företagens goodwill och 

hur mycket nytta det faktiskt gör. För att öka företagens engagemang i CSR-frågor 

anser han att mycket hänger på media och kundernas krav då han under lång tid i 

branschen inte anser sig se någon ökad medvetenhet hos kunderna kring sociala och 

miljömässiga problem. 

 

Wang menar däremot att företagens ansvar måste sträcka sig längre än bara 

punktinsatser i handlingssteget. Vidare anser hon att företag inte endast kan göra 
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punktinsatser om de vill profilera sig som ett hållbart varumärke. Detta hävdar hon 

måste implementeras genom hela kedjan från val av material, till att ta ett socialt och 

miljömässigt ansvar i produktionen, motivera transporter och förpackningar samt vad 

som händer med produkten efter att konsumenten inte använder produkten längre 

gällande återvinning. Detta är enligt Löhman & Steinholtz (2003) att gå från ett 

handlingssteg till ett ansvarssteg. Ansvarssteget innebär att CSR ska genomsyra hela 

företaget. De förstår och vill ta ansvar, de ser det ur ett långsiktigt värdeskapande 

perspektiv och de inser att de har en samhällspåverkan och beslut som fattas i ledningen 

görs med eftertanke och i linje med hur företaget ska uppträda. Skillnaden mellan 

handlingssteget och ansvarssteget är således är att i handlingssteget drivs frågan om 

CSR som ett avsides projekt av företaget medan de i ansvarssteget har implementerat 

CSR till en del av hur hela verksamheten bedrivs. Wang anser att i 

underklädesbranschen måste företagen ta både ett socialt och miljömässigt ansvar, 

eftersom industrin idag är väldigt smutsig. Vidare framkommer att det används en hel 

del kemikalier som både är skadligt för de anställda i fabriken, för miljön och för 

slutanvändarna. Därför ska ett ansvarssteg tas. 

 

F1R2 anser att det är jättebra att företagen samarbetar med olika organisationer och att 

detta stärker hennes förtroende för dem, men att företagen inte ska tro sig kunna 

avskriva sig från att ta annat ansvar. Blowfield & Murray (2011) framhåller att detta kan 

särskiljas huruvida företagen tar engagemang genom trying to be less bad or trying to 

do more good. Med det menas att vissa företag kanske fortfarande har en stor påverkan 

på naturresurser men inte åtgärdar detta utan fortsätter att t.ex. släppa ut höga 

koldioxidhalter, men engagerar sig i samhällsutvecklingen. 

 

Karlsson kan se att i livsmedelsbranschen finns det högre krav från konsumenterna 

vilket gör att branschen måste ta ett större engagemang, och att i barnklädesbranschen är 

konsumenterna mer medvetna medan i andra branscher finns en lång väg kvar att gå. 

Detta stärks av F2R1 som säger att för henne är det viktigaste just nu att livsmedel och 

barnkläder är bra ur hållbarhetssynpunkt. Karlsson tror att om e-handelsföretag ska ta 

ansvarssteget krävs det att trenden slår igenom fullt ut inom livsmedels- och 

barnklädesbranschen där trenden kan ses som starkast idag för att kunna sprida sig till 

de andra. Men det är inga andra branscher som kommer gå före, eftersom att priset för 

viktigt där. Liknade åsikter om ansvarsområdet har även Nordheim som främst tror att 
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det är i livsmedelsbranschen samt klädesbranschen där det kommer ställas höga krav 

från konsumenter att företagen ska ta fullt ansvar men även möbelbranschen. Främst 

pga. av det material som idag används inom den branschen men också att möbler är 

stora och tar mycket plats att frakta. 

 

Wang anser också att det är viktigt att ge tillbaka. Hon vill därför starta ett samarbete 

med Rosa Bandet – Bröstcancerfonden där 1 % av årets vinst går direkt till 

organisationen. 1 % - initiativet beskriver Chouinard (2006) som ett typiskt steg för att 

ta det filantropiska ansvaret som är det sista steget i CSR-pyramiden. Wang har även 

funderingar på att erbjuda kunderna ett alternativ till återvinning genom att de kan 

lämna in 4 gamla bh:ar och därmed får köpa en ny till halva priset, så att hon kan 

ansvara för att återvinningen sker på rätt sätt.  Blowfield & Murray (2011) menar även 

att det filantropiska ansvaret visar att företagen engagerar sig genom att återinvestera i 

samhället. Dessa återinvesteringar sker vanligtvis genom att företaget återinvesterar i 

egna intressen och i linje med företagets värderingar. 

 

Vi kan se att alla de företagsledare vi har intevjuat har någon form av engagemang men 

i olika grader, både direkt uttalat men även indirekt. Vi kan också se att det särskiljer 

sig, beroende på vilka brancher företagen befinner sig, i hur stort engagemang företaget 

kan ta. Det finns dock potential att utvecklas hos många företag.   

 

4.2 Socialt ansvar 

Nordheim berättar att de inte har ett uttalat socialt ansvar, men att de sponsrar och 

försöker stötta ungdomar i de extremsporter där deras produkter verkar och syns. Dock 

vill de ta ett större ansvar i framtiden och tror att det är en viktig del att företag 

engagerar sig i sociala frågor. Vidare framhåller Klasson att de idag inte har någon CoC, 

då de bara är två stycken inom företaget och följer sina egna värderingar. Att sätta krav 

på arbetsförhållande i fabrikerna anser de vara svårt då deras produkter tillverkas på 

samma ställe inom branschen. De använder sig också av agenter för de olika 

varumärkena som de köper in och det finns då endast ett alternativ till leverantör. 

Klasson berättar dock att det finns ett varumärke som tillhandahåller hållbart tillverkade 

kepsar, vilket de överväger att köpa in om efterfrågan hos kunderna ökar. Skulle det 

visa sig att något varumärke har dåliga arbetsförhållanden måste de väga av situationen 

innan de i så fall skulle avbryta samarbetet med leverantören. Sethi (2003) konstaterar 
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att om företagen har en uttalad CoC kan denna användas med fördel om det skulle 

uppstå en konfilkt mellan företaget och samhället. Vidare poängterar Klasson att om ett 

större varumärke skulle hamna i en medieskandal angående sociala förhållanden skulle 

deras toleranströskel vara större eftersom att företaget är för beroende av varumärket. 

Vidare anser han att arbeta med socialt ansvar är mer intressant för dem än att arbeta 

med ett miljömässigt ansvar då de inte har någon kontroll över tillverkningen. 

 

Karlsson anser att idag har mindre företag inom e-handeln ingen möjlighet att följa upp 

hur arbetet i fabrikerna sker eftersom de inte har de resurser som krävs. Det är säkert 

fint på fasaden när företagen är där och gör upphandlingar, men ett halvår senare vet de 

inte hur det ser ut. Angående frågan om det är vanligt att företagen upprättar en CoC i 

avtalet med sina leverantörer svarar Karlsson att det är oftast bara vi svenskar som följer 

avtal med några undantag. Han menar att i länder som Kina har sådant ingen verkan 

utan där baseras alla avtal muntligen och på förtroende. Björklund (2010) anser däremot 

att det är vanligt att företag som jobbar med inköp använder sig av en CoC, då det blir 

enklare att förmedla till leverantören vilka förväntningar som ställs. Detta bekräftar 

även Zedig som menar att med hans leverantörer i Taiwan baseras alla avtal på just 

förtroende. Tillslut efter många års samarbete blir företaget en i familjen, där inga avtal 

finns upprättade. 

 

Zedig vill även framhålla att hans företag är certifierade av Starbucks som har en 

gedigen CoC som alla företag samt deras underleverantörer måste bli godkända av. Där 

ingår frågor som om företaget och dess leverantörer använder sig av slavar, övervakning 

och om de anställda har rätt till sjukvård. Han menar på att det räcker med att påvisa att 

de är godkända av Starbucks för att uppfylla de krav som ställs från samhället. 

Frostensson et al. (2012) hävdar att en CoC är en hjälp för företaget att sätta in sina 

värderingar i en företagskontext och kan ses som den viktigaste aspekten till att 

företaget tar etiskt ansvar. Vidare klargörs att CoC har blivit det mest dominerade 

verktyget för att komma tillrätta med problem som barnarbete, miljöförstöring och 

andra problem som uppstår längre ner i leverantörskedjan. 

 

Wang har upprättat en CoC som hennes tillverkare måste uppfylla. Hon berättar att den 

går i linje med FNs och EUs värderingar om mänskliga rättigheter samt hennes egna 

värderingar. Löhman & Steinholtz (2003) menar att hur företagen vill utforma sin CoC 
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är helt upp till dem själva och frivilligt. Oftast utgår CoCn från förordningar som 

internationella organisationer har satt upp som främst innefattar, ur den sociala 

synvinkeln, hur de ställer sig till barnarbete, arbetsmiljö och arbetsförhållanden som 

exempelvis löner. 

 

R2F2 tycker att det är svårt att hitta information och företagens ansvar och 

uppförandekoder. Hon menar att företag endast gynnas av att tydliggöra det. Fletcher 

(2008) menar att det finns ett ökat tryck från allmänheten och fackföreningar att 

företagen ska förbättra arbetstagarnas rättigheter och villkor. Detta håller även de andra 

respondenterna i fokusgruppen med om. Sethi (2003) konstaterar att det har blivit en 

principsak att företag ska ha uppförandekoder som faktiskt visar att de är goda 

samhällsmedborgare och tar etiskt ansvar. Bödmar hävdar att arbetet med CSR än så 

länge inte är vanligt förekommande i e-handelsbranschen. Han tror att Designonline.se 

är en av få som har en uppförandekod upprättad och publicerad på sin hemsida. Dock 

tror han trycket och efterfrågan kring detta kommer öka. Collins (2004) hävdar att 

användning av en CoC är grundläggande om företag vill införa en stark CSR-politik i 

sin organisation.  

 

Vi nämnde tidigare att företagen även kan göra punktinsatser i socialt ansvar vilket 

Karlsson ansåg är på uppgång bland e-handelsföretagen och antagligen kommer få mer 

spridning. Wang håller, som vi tidigare nämnt, på att starta ett samarbete med Rosa 

Bandet. Nordheim & Klasson sponsrar och stöttar ungdomar i extremsporter. Zedig 

berättar att han bland annat har varit med och stöttat olika välgörenhetsprojekt och 

organisationer, som Childhood Foundation, genom att bland annat tillhandahålla 30-40 

träbilar som designers och andra kända människor fritt har fått måla. Dessa har sedan 

auktionerats ut till välgörande ändamål, för att samla in pengar till bland annat 

behövande barn. Han redogör själv att de har tjänat något på auktionen utan att det har 

fungerat som goodwill och god PR, men han ställer sig frågande till om pengarna 

verkligen hamnar rätt tillslut. Han har deltagit i flertalet liknande projekt, Hope for 

Pearls och Rocking Horse, där det designades leksaker som också samlade in pengar för 

välgörande ändamål, främst till barn i tredje världen. Erwin (2010) anser att det är bra 

att företagen förstår att de har en direkt och indrirekt inverkan både nationell men även 

internationellt som i tredje världen.  
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F2R1 anser att det är ett bra initiativ när företag arbetar med andra ideella organisationer 

för att samla in pengar. F1R3 menar att hon hellre köper produkter som tillhör en 

kampanj där företaget är med och stöttar UNICEF eller liknande och märker ut detta 

tydligt. Vidare tycker R1F1 att det är bra när företag, vid betalning, frågar om kunden 

vill avrunda med 1-2 kr uppåt som går till någon välgörenhetsorganisation. Frostensson 

et al. (2012) menar att CoC ska ses som en hjälp för företagen för att kunna arbeta med 

CSR och en hjälp att sätta in det i en företagskontext som påvisar att företagen faktiskt 

engagerar sig etiskt. 

 

Vi förstår att det i mindre och väldigt nischade företag, med få valmöjligheter av 

leverantörer, är svårt att sätta krav på leverantörerna då de inte har några andra 

alternativ. Vidare kan vi se att det finns problem vid uppföljning av leverantörer och 

huruvida de krav som har ställts på leverantören uppfylls då företag inte har de resurser 

som krävs för att genomföra uppföljningen. Att avtal baseras på förtroende vet vi också 

är vanligt i tredje världen, men vi ställer oss frågande om företaget kan lita på sina 

leverantörer gällande arbetsförhållanden men även om detta kommer fortsättas bli 

accepterat av konsumenterna. Vi kan dock konstatera att företag inom e-handeln tar och 

försöker ta ett så gott socialt ansvar som de har möjlighet till, både nationellt och 

internationellt, genom att skänka pengar till välgörande ändamål samt sponsring. 

 

4.3 Miljömässigt ansvar 

4.3.1 Code of conduct ur ett miljömässigt perspektiv 

Karlsson diskuterar kring huruvida hållbarhet börjar bli en trend och konstaterar att det 

finns en hälsotrend idag där kunderna väljer ekologiska livsmedelsprodukter då de inte 

vill äta mat med gifter i, men däremot ligger den övriga handeln i efterkant gällande 

detta. Han hävdar dock att om det kommer att slå igenom någonstans på den övriga 

handeln så är det barnkläder som många tycker att hållbarhet är viktigt. F2R1 påpekar 

detta, att gällande barnkläder är det viktigare med ekologiska alternativ. Kommer det att 

slå igenom fullt ut både i den branschen och även i livsmedelsbranschen så kan det, 

enligt Karlsson, absolut sprida sig till den övriga handeln. Han är dock skeptisk till att 

små företag ska arbeta med hållbara kollektioner då det är svårt att stå sig i 

konkurrensen, där stora kedjor såsom IKEA och H&M är framträdande. Det måste 

finnas en större efterfrågan kring hållbara produkter innan det kommer att vara lönsamt 
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för företagen att tillgodose detta. Om företag inte har möjlighet att erbjuda hållbara 

kollektioner anser Nordheim att ett sätt att arbeta med miljö är att miljökompensera. 

 

Wang ser problem i underklädesindustrin där den, som tidigare nämnt, är smutsig då det 

används mycket kemikalier i produkterna. Detta är bakgrunden till varför hon väljer att 

använda mindre kemikalier och även naturliga material. Hon berättar att bomull är ett 

bra material, men att det då inte får vara kemiskt producerat bomull eftersom att det då 

inte längre är hållbart. Idag finns nyskapande material som kan användas istället för 

läder och bomull, ett av det är bambu och ett annat är tyg gjort av sojaprotein. Ur 

återvinningssynpunkt är även dessa material bättre att använda. För att minska 

miljöpåverkan kan en Code of Conduct användas, enligt Löhman & Steinholtz (2003). 

En sådan innehåller då standards för miljöpolicys, precis som de exempel som 

respondenterna ger i detta avsnitt för vad de tycker är viktigt ur hållbarhetssynpunkt.  

 

Wang har ett utkast för vilka standards som produkterna ska ha. Att få rätt material är 

lätt då bambu inte går att förfalska. Bambu är ett material som inte behöver kemikalier 

för att växa snabbt då det redan gör det. Andra fördelar är att bambu måste klippas ner 

efter en viss tid för att den inte ska dö samt att den växer i berg och därför inte tar upp 

något jordbruk. Även Zedig håller med om att det finns många fördelar med 

användandet av bambu. Han tror även att i framtiden så kommer vi att tvingas övergå 

till andra miljövänliga material då vi har en god teknologisk utveckling idag och att 

problemen i fabrikerna har blivit svåra att behärska gällande det material som används 

idag. 

 

Vidare anser Zedig anser att kvalitet är viktigt när det talas om material och att det 

gäller att göra ett sortiment som håller länge, istället för det slit och släng som görs i 

stor utsträckning idag. F2R1 och F2R2 väljer hållbara produkter när så är möjligt då de 

inte gillar slit och släng. F2R1 säger dock att priset är högt och hon tyvärr inte alltid har 

råd medan F2R2 väljer detta även fast det kan vara dyrare. Den synen F2R2 har på detta 

är att det blir billigare i längden på grund av kvaliteten och att det även är bättre för 

miljön. F1R1 väljer även ekologiska produkter, men av anledningen att dessa produkter 

anses ha bättre kvalitet. Hon anser dock att många inte vill betala höga priser för bra 

kvalitet. Designen är också viktig ur hållbarhetssynpunkt, enligt Zedig, då en tidlös 

design inte slängs för att den är omodern. Däremot är problemet med detta att det kostar 
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mer och att företag inte har råd då de hela tiden måste pressa priserna. Borland (2009) 

anser att de ekologiska problemen grundas i värderingar, attityder och övertygelser som 

människor har mot betydelsen av den egna existensen samt att de har ett obehindrat 

förhållningssätt till resursförbrukning och mark.  

 

En annan trend som finns idag är, enligt Karlsson, den trenden som han benämner 

"Made better in China". Dagens produktion i västvärlden pressar produkternas kvalitet 

för att med små marginaler få lite bättre priskonkurrens, medan det i Kina är så lågt 

arbetskraftspris att de har råd att göra handgjort och till väldigt bra kvalitet. Detta 

innebär att företagen får en marginal som gör att de kan överleva men att de ändå kan 

skapa långsiktigt hållbara produkter.  

 

Sammantaget kan vi se att det miljömässiga ansvaret anses vara viktigare i 

livsmedelsbranschen samt barnklädesbranschen. Det behövs en större efterfrågan efter 

hållbara produkter för att det ska bli lönsamt för företagen att arbeta med dessa. Det kan 

även noteras att det finns problem inom industrin idag då mycket kemikalier används, 

men att det även finns alternativa material att använda för att minska miljöpåverkan. Det 

är dessutom viktigt att tillverka slitstarka, tidlösa produkter för att få en bättre 

hållbarhet. Vi kan också konstatera att problemet med detta dock är att konsumenterna 

inte har råd med dessa när priset blir högre. Däremot kan företagen använda sig av 

begreppet "Made better in China", vilket innebär att företagen kan skapa 

kvalitetsprodukter till ett lägre pris. Vi ställer oss dock frågande till hur de sociala 

problem som finns angående arbetskraftspriset i produktionslandet ska försvaras. 

 

4.3.2 Certifieringar 

Karlsson tar upp Trygg e-handel som en viktig certifiering för e-handelsföretag när 

företagen använder mindre kända betalningsleverantörer och säger att gällande 

certifieringar så är det betalningsäkerheter som är det som är viktigt och inget annat. 

Enligt honom är det inte viktigt att företagen är miljöcertifierade och det är något som 

knappt noteras. 

 

Ett problem med certifieringar som Zedig kan se är att trots att alla produkter testas på 

hans företag så är det inget som märks ut då konsumenterna blir störda av det och tycker 

att produkten, på grund av certifieringen, är ful. Ottosson (2013) säger att det finns olika 
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typer av certifieringar, tillverkarnas eller återförsäljarnas egna och 

tredjepartscertifieringar. Tredjepartscertifieringar är dock att föredra framför de egna. 

Karlsson kan han se att det finns en större vikt av certifieringar, såsom KRAV och 

FairTrade, vid köp av livsmedel. Företag i denna bransch, där det är vanligt med en 

sådan märkning, visar antagligen certifieringen i större utsträckning på Internet och det 

kan till och med vara viktigt där. Löhman & Steinholtz (2003) understryker att 

certifieringen bland annat visar att företaget sätter upp målsättningar för leverantörer 

vilka kemikalier som får användas eller vilka arbetssätt som är mest miljövänliga, vilket 

innebär att de har full kontroll på sin egen påverkan på miljön. Karlsson hävdar dock att 

det inte ät viktigt för andra branscher med miljöcertifieringar. Nordheim anser att 

certifieringar inte är något som arbetas med i små företag. 

 

F2R2 letar efter certifierade produkter och handlar dessa om det är möjligt då hon ser 

det som en möjlighet att tvinga fram bättre villkor och för en bättre miljöpåverkan. 

Björklund (2010) anser att certifieringar är ett bra sätt att möta kundernas ökade krav. 

F2R1 säger att hon alltid väljer KRAV-märkt till sitt barn och att hon ofta köper 

FairTrade istället för en omärkt produkt då det är ett etablerat märke. Användandet av 

certifieringar såsom FairTrade kopplar vi till Raynolds (2012) som säger att  de 

cerifieringar som anses vara mest trovärdiga är sådana från icke-statliga organisationer, 

vilka då fastställer produktionskriterier, utmärker produkter och övervakar 

efterlevnaden. F1R1, F1R2 och F1R3 berättar att de absolut väljer produkter med 

miljöcertifiering framför en annan omärkt produkt så länge ekonomin tillåter det, men 

även att det bidrar till ett enklare beslutstagande för dem. 

 

Vidare framhåller F1R1 att om det finns en certifiering på produkten så vet kunden att 

den är hållbar och därmed mer skonsam för miljön. Björklund (2010) klargör att 

certifieringar skapar en viss trovärdighet och att kunden då vet att företaget har blivit 

godkända att uppnå vissa krav. F1R1, F1R2 och F1R3 är dock inte fullt medvetna om 

exakt vad de olika certifieringarna står för men att de vet att certifieringarna står för 

något bra och påvisar att det ska vara hållbart, vilket gör att de väljer produkter med en 

certifiering. Ottosson (2013) diskuterar problematiken kring det breda utbudet av 

certifieringar och hävdar att konsumenterna blir förvirrade och inte förstår vad som 

menas med alla olika certifieringar.  
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Vi kan konstatera att intervjupersonernas synsätt gentemot fokusgrupperna skiljer sig åt 

gällande certifieringarnas betydelse. Våra intervjupersoner anser att certifieringar inte är 

viktiga och att de till och med kan vara ett störande moment för konsumenten. 

Fokusgrupperna går emot detta och hävdar att de väljer produkter med certifieringar 

framför andra. Dock har vi förstått att fokusgrupperna inte är helt införstådda i vad 

dessa står för. 

 

4.3.3 Transporter 

Karlsson har kommit fram till att, om vi bortser från den senaste trenden där 

konsumenter beställer hem fler produkter än vad de ska för att prova och sen skicka 

tillbaka, så bidrar inte e-handeln till ökade koldioxidutsläpp utan snarare tvärtom, att de 

minskar. Anledningen till att han kan se en minskning är eftersom att alternativet till e-

handeln är att var och en per familj åker en lång sträcka för att titta och prova varan och 

i och med e-handeln så skickas flertalet paket i en leverans till flera konsumenter som 

de kan hämta upp på ett ställe nära dem. Den sista biten får konsumenterna åka själva, 

men långsiktigt anser Karlsson att det trots detta är hållbart och förbättrar situationen. 

Björklund (2012) och Storhagen (2003) konstaterar att kundernas resa till butiken 

ersätts av att produkterna skickas hem istället. Zedig kan också se detta, men anser att 

det krävs kalkyler för att se exakt vilken påverkan transporterna har på miljön jämfört 

med om kunderna själva tar sig till butikerna. Bödmar anser att det är svårt att ha en 

uppfattning om eventuella miljöaspekter då e-handeln både begränsar och bidrar till 

transporter. Björklund (2012) klargör att den miljöpåverkan som blir ett resultat av e-

handeln kan variera beroende på hur kunden själv väljer att ta sig till utlämningsstället. 

F2R1 påpekar dock att i storstäderna så är transporterna av e-handelsprodukter onödiga 

då personer som bor där enkelt kan ta sig till affärerna. Karlsson (2008) berättar att ca 

60 % av EU:s befolkning bor i storstäder och att citylogistik har ökat samt problemen 

med detta. Däremot framhåller Björklund (2012) att e-handeln bidrar till en miljövinst 

genom att inte ha fysiska butiker, vilket då kräver resurser såsom byggnader, 

uppvärmning, hanteringsutrusning, informationsteknik och inredning som påverkar 

miljön negativt. 

 

Klasson och Nordheim använder sig av lastbil både från deras grossister men även ut 

mot slutkund. Det vanligaste fraktmedlet inom e-handeln är lastbil, enligt Karlsson. 

Oskarsson et al. (2011) styrker detta och säger att lastbil har varit det dominerande 
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transportmedlet sedan 1970-talet och fortsätter att öka i sin omfattning. Efter flyg är 

lastbil det transportmedel som både har högst miljöpåverkan genom koldioxidutsläpp 

och är dyrast, enligt Oskarsson et al. (2011). 

 

Karlsson framhåller att få transporter går på tåg eftersom att logistiken är tight. 

Logistikföretagen försöker lägga transporterna längst de stora två stora transportlederna 

för att effektivisera sin verksamhet. Transportlederna där allt passerar, ligger sträckan 

från Malmö till Stockholm och från Göteborg via Jönköping, enligt Karlsson. Detta 

innebär att produkter som ska skickas från Kalmar till Nybro, som ligger nära, ska 

skickas till Jönköping innan det går tillbaka till Nybro igen, vilket Karlsson anser vara 

en onödig sträcka men som är svår att förändra. Om produkterna skulle gå direkt till 

orter runt omkring Kalmar, så skulle det innebära fler bilar som måste göra små 

leveranser, vilket skulle förvärra det hela. 

 

Det finns dock nya modernare logistiklösningar där privatpersoner kan ta med sig ett 

paket och leverera när de ska någonstans, enligt Karlsson. Detta ska då verka som ett 

effektivt och hållbart leveranssätt då privatpersoner tar med sig varor dit de ändå ska. 

En till sak som inte ska glömmas, som Karlsson påpekar, är hur leveranserna kommer 

till företagen och vart de tillverkas. Inte sällan är det från länder långt bort, som från 

Kina. Zedig berättar för oss att på Playsam.se så fraktas produkterna från fabriken i 

Asien till Sverige med fartyg vilket både är transport- och miljöekonomiskt. Oskarsson 

et al. (2011) styrker detta, att fartyg är det transportmedel som har minst miljöpåverkan 

för långa sträckor, men är även det transportmedel som tar längst tid. Däremot vid frakt 

ut mot kund är det flyg som gäller på grund av den tidspress som sätts på företaget och 

detta är, enligt honom själv, inte miljövänligt. 

 

Klasson ser även Just-In-Time som en viktig aspekt i e-handeln då kunderna inte tycker 

om att vänta på sina produkter samt att det skapar en positiv köpupplevelse när 

produkterna levereras snabbt. Storhagen (2003) klargör att Just-In-Time (JIT) är 

dominerande i företagen idag. Allt ska göras i rätt tid och leveransen till slutkunden ska 

vara punktlig. Persson et al. (2003) påstår att JIT-metoder kan vara till användning när 

företagen måste ställa om och fokusera på konsekvenserna för miljön som 

verksamheten medför, men då måste JIT ta hänsyn till hela materialflödet. 
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Det finns även en ny trend som Karlsson är lite oroad över vad gäller hållbarhet och det 

är att det nu finns möjlighet som privatperson att köpa en vara från exempelvis Asien 

som sedan levereras direkt hem på 2-3 dagar. Detta är något han anser vara en oansvarig 

logistik då en liten produkt flygs hem till kunden direkt. Oskarsson et al. (2011) 

poängterar att transporter med flyg är det som har högst miljöpåverkan. Enligt Karlsson 

är priset för detta i så pass låga nivåer att vem som helst kan tänka sig betala för 

det.  Konsumenterna tänker inte på vad denna transport har får påverkan och vart den 

faktiskt kommer ifrån. 

 

Oskarsson et al. (2011) och Christopher (2010) påpekar att en ökad internationell handel 

har gjort så att transportsträckan och transporter i antal har ökat. Wang försvarar dock 

att direktleveranser från Kina med flyg kan vara mer hållbart då hon nu enbart sänder 

produkterna från fabriken till hennes lager i Kina där de förpackas och skickas direkt till 

kunden istället för att hon skulle ha ett lager i Sverige. Då skulle hon vara tvungen att ha 

en leverans extra, ett lager som förbrukar energi plus att produkterna skulle vara 

tvungna att packas om ytterligare en gång. Dessutom har Kina en policy som ska främja 

småföretagarna där de kan skicka paket på max 2 kg och då samleverera med flera 

andra företag där de fyller ett flygplan innan det skickas ut till kunden, men Wang 

påtalar dock att detta tar längre tid. Oskarsson et al. (2011) påpekar detta, att 

globaliseringen har lett till att fler företag centraliserar sina distributionslager för att 

spara in på kostnader. Vidare säger han att företagen accepterar en ökad 

transportkostnad eftersom att de totala besparingarna väger upp kostnaden för längre 

och ökade transporter.  

 

När vi talar om s.k. "empty miles" ser Karlsson en möjlighet att optimera och att det i 

denna optimeringsmöjlighet finns ett ekonomiskt incitament då transportörerna går med 

större vinst genom att fylla lastbilarna på tillbakavägen. Christopher (2010) förtydligar 

att empty miles innebär att lastbilarna går tomma tillbaka efter att de har gjort sin 

leverans. Zedig berättar att gällande tredjepartslogistiker så går frakten kontinuerligt åt 

båda riktningar och därför uppstår inte tomma mil för de företag som använder sig av 

detta alternativ.  Däremot hos företag som har egna logistiklösningar så kan tomma mil 

vara mycket mer vanligt. Christopher (2010) anser att företag bör samverka med andra 

partners eller till och med konkurrenter för att öka fyllningsgraden i lastbilarna samt 
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minska sina transportkostnader. Oskarsson et al. (2011) hävdar att svenska företag idag 

oftast använder sig av tredjepartslogistiker för att öka fyllningsgraden i lastbilarna.  

 

Wang berättar för oss att svenska returpolicys inte är ekologiskt försvarbara, dels på 

grund av de extra transporterna som är en konsekvens av detta, men framförallt på 

grund av alla förpackningar som öppnas och slängs vilket bidrar till onödig förbrukning 

av förpackningsmaterial. Hon anser att den främsta problematiken kring e-handeln och 

miljön är förpackningar. Det finns dock optimeringar att göra där det kan användas 

hållbara material och minska förpackningsstorleken, vilket som en bonus för företagen 

skulle reducera kostnader för företagen. Vidare anser Wang och Zedig att returer ska 

kosta pengar då konsumenterna i mindre utsträckning överbeställer eller gör en riskfull 

beställning där kunden inte vet om produkten kommer att passa. På så sätt blir det mer 

hållbart. Karlsson anser också att e-handlarna har gjort ett stort misstag att inte ta betalt 

för sina leveranser men även att de inte differentierar betalningen för leveranserna. På 

detta vis skulle kunderna kunna välja hur de vill ha sin leverans och han tror att detta 

kommer att bli en framtida trend. 

 

Idag finns flertalet leveransalternativ att välja mellan. Ett av detta är miljöfrakt. F2R2 

berättar att hon skulle utnyttja miljöfrakt om det finns. F2R1 och F1R1 tar ibland 

miljöfrakt, men då det är längre leveranstid och det ofta är bråttom att få produkten så 

väljer de för det mesta ett snabbare alternativ. Vi frågade Wang, Zedig, Klasson och 

Nordheim om de använde sig av miljöfrakt samt om de visste vad det var. Detta var 

inget som någon av de visste innebörden av. Vidare diskussion gällande miljöfrakt kan 

läsas i 4.4 Kommunikation. 

 

Björklund (2012) konstaterar att e-handeln har medfört en ökad risk för returer och 

anledningen till detta är för att konsumenten inte har chans att testa produkten innan den 

beställs och inte vet om förväntningarna kommer att uppfyllas. F2R2 framhåller att det 

är ytterst sällan som hon skickar tillbaka en vara då hon mäter och tittar ordentligt innan 

hon köper för att undvika felköp. F1R2 anser dock att företagen måste ha fri frakt och 

fri retur då hon gärna beställer hem flera produkter och testar för att sedan skicka 

tillbaka det hon inte vill ha. Hon framhåller även att hon skulle vara mer noggrann med 

vad hon beställer om det hade kostat att skicka tillbaka produkterna. Lantz & Hjort 

(2013) säger att företagen erbjuder sina kunder fria returer för att få en ökad 
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merförsäljning av sina varor. F1R1 anser att fri frakt och fri retur lockar till köp, men 

varken hon eller F1R3 orkar returnera varor de inte är nöjda med då de anser att det är 

för krångligt.  

 

Zedig framhåller att statsmakterna bör göra något åt returpolicys och att Frankrike är ett 

gott exempel på detta där det är förbjudet med returer utan en god förklaring för varför 

det ska returneras, samt att de inte får ta ut en låg fraktavgift eller ha fria returer. Ett 

annat sätt att förminska returer är enligt Nordheim att ha bra bilder för att kunderna ska 

få en så tydlig bild som möjligt av vad det är för produkt kunderna ska köpa så att de 

inte blir besvikna när leveransen har kommit. En annan aspekt att ta i beaktande är, 

enligt Klasson, att försöka samla ordrar och göra en stor order istället för flera små, 

vilket skulle bidra till fler transporter.  

 

Med tanke på vad respondenterna har sagt angående transporter, har det framkommit att 

det till och med kan vara så att det är mer hållbart med e-handel gentemot om 

konsumenterna själva ska ta sig till butikerna och handla samt butikernas egen 

miljöpåverkan. De svenska returpolicys som finns idag är dock problematiska då det 

skapar en ökad risk att konsumenter överbeställer och skickar tillbaka varor, vilket då 

kräver fler transporter samt skapar en onödig förbrukning av förpackningsmaterial. Vi 

kan dock inte se några problem med tomma mil då de allra flesta företag använder sig 

av tredjepartslogistiker som håller lastbilarna fulla alla sträckor de åker. Gällande 

globaliseringen och den flygfrakt denna har medfört, har vi förstått att det finns olika 

åsikter gällande dess miljöpåverkan. Vidare är det problematiskt att företag inte vet vad 

miljöfrakt innebär och inte blir erbjudna detta av tredjepartslogistikerna.  

 

4.3.4 Förpackningar  

När Wang förpackar sina varor försöker hon att göra paketen så små som möjligt och 

eftersom att hon nå ut till sina kunder som ett miljövänligt varumärke så måste hon 

tänka på detta i varje steg hon tar. Zedig berättar att IKEA är en bra förebild gällande 

paketering då de själva har lärt sig att packa sina större varor i platta paket. Han säger 

däremot att en liten designprodukt som en bil inte kan skickas i ett platt paket utan att 

det blir tomrum i det. Playsam har däremot inga onödiga luftutrymmen i sina paket utan 

de är så små som är möjligt för den typ av produkt som paketeras. Klasson och 

Nordheim berättar att när de har fått leveranser till sig från deras grossister så kan det 
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skilja sig mycket gällande paketering och luftutrymme. Ibland är det väldigt tight packat 

medan det i andra fall finns skräckexempel där en keps fraktas i en stor kartong vilket 

gör ett väldigt stort luftutrymme. Klasson och Nordheim framhåller dock att när de 

själva förpackar varorna som skickas till slutkund är förpackningarna ganska anpassade 

efter kepsarna då det får plats med ca en till tre kepsar i en kartong och en och två 

kepsar nästan tar lika stor plats i och med dess form och att de trycks ihop. F1R1, F1R2 

och F1R2 delar uppfattningen om att produkterna de beställer från Internet för det mesta 

är bra förpackade och att det inte finns speciellt mycket luftutrymme i paketen, men att 

det också beror på produkten. Elektronik och skor skickas ofta med onödigt 

luftutrymme, medan kläder i plastpåsar packas bra. Även fast produkterna är bra 

förpackade så hävdar Björklund (2012) att det skapas luftutrymmen i transporterna då 

produkterna är av olika storlekar och form vilket innebär att de inte kan packas lika tätt 

och det därför blir ett luftutrymme. 

 

Karlsson konstaterar att den senaste trenden inom förpackningar är med ett emballage 

som kommunicerar varumärket, vilket inte är hållbart. Den bruna lådan i wellpapp, 

vilken är återvinningsbar, är bättre ur hållbarhetssynpunkt. Wang håller med Karlsson 

om detta och använder själv wellpapp när hon förpackar sina varor. Hon ser dock att 

hon kanske måste gå med trenden där hon behöver göra förpackningarna vackrare då 

kunderna förväntar sig detta och eftersom att det är det enda fysiska som förmedlar 

varumärket. Klasson framhåller att Hatstore.se förpackar sina varor i en kartong gjord 

av wellpapp, men att det inte är något som de har funderat över ur hållbarhetssynpunkt. 

Zedig berättar att då Playsam.se är ett designerföretag så är det viktigt för dem att deras 

förpackning är så vacker som möjligt. Därför kan de inte arbeta med förpackningar 

utifrån hållbarhetssynpunkt gällande material. 

 

Vi kan notera att produkterna förpackas utan onödiga luftutrymmen, men att det 

undantagsvis kan hända att luftutrymme finns. Vidare framkommer att det är svårt som 

e-handelsföretag att uppfylla kunders förväntningar med fina förpackningar samt att 

förmedla varumärket genom dessa och samtidigt vara miljövänlig. 
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4.4 Att förmedla CSR 

4.4.1 Kommunikation 

Wang påtalar det problem hon kan se med kommunikationen på Internet då det är svårt 

att kommunicera sina värden till konsumenterna eftersom att företagen inte kan tala med 

dem öga mot öga. Vidare förklaras att kunderna enbart ser bilderna, priset, att du kanske 

har en blogg och en berättelse om ditt företag, men som företagare är det svårt att veta 

hur många som klickar och tittar på det. Birth et al. (2008) och Gray et al. (1996) hävdar 

att bästa sättet att nå ut med sin CSR-kommunikation är genom att använda sig av 

sociala rapporter, sin webbplats och genom reklam.  Dock menar Pomering & Dolnicar 

(2009) att användning av företagets egna webbplats eller sociala rapporter är ett mjukt 

PR-verktyg men som har en låg kommunikationseffektivitet och menar att företagen bör 

satsa på reklam kring CSR istället.  

 

Wang säger själv att hon måste använda priset för att attrahera kunderna, men att hon 

tror att hon kanske kan dela sina värderingar genom hennes handlingar. Enligt henne är 

det väldigt svårt för e-handlare att marknadsföra konceptet kring CSR. Hutton et al. 

(2001) menar att det idag är dyrt för företagen då den tredje största posten i 

kommunikationens budget brukar vara utgifter för socialt ansvar. Karlsson påtalar att e-

handlare inte marknadsför att de tar hänsyn till CSR-frågor, även fast han anser att 

arbetet med detta ändå fungerar ganska bra idag. Detta kan ifrågasättas av det som 

Castelo Branco (2014) säger, att kommunikationen av CSR är något som är ett centralt 

arbete inom organisationer idag. 

 

Marknadsföring är det som är svårast för e-handlare idag och Wang påtalar begreppet 

"Syns inte, finns inte" och att som företag måste de få människor att känna till sig och 

göra sig synlig eftersom att om de inte gör detta så finns de inte ibland all annan 

konkurrens. Falkheimer & Heide (2014) klargör att kommunikation inte enbart är ett 

verktyg för informationsspridning eller samtal mellan personer utan kommunikationen 

bygger på en medvetenhet om dess betydelse för organisationens existens och 

verksamhet. Zedig konstaterar också att kommunikation är väldigt viktigt. 

 

Wang påpekar även problematiken kring att kunderna inte själva vill söka efter 

informationen själva utan vill att den ska komma direkt till dem, om de inte ser det, det 

första de gör. Raghubir et al. (2010) anser också att företaget måste tillgodose 
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intressenternas intressen i beslut rörande vilka marknadsföringsaktiviteter företaget bör 

använda. Vidare berättar Wang att på Eighteendegrees.se kommuniceras det ut vad 

produkterna är gjorda i för material, men inte hur de är tillverkade, vilket är något som 

Wang vill visa sina konsumenter, men inte haft möjlighet att göra än. Sweetin et al. 

(2013) och Brown & Dacin (1997)  anser att effektiviteten av ens 

marnadsföringsaktiviteter samt om företaget kommunicerar ut positiva eller negativa 

associationer till CSR även kan påverka kundens uppfattning vid produktutvärderingar.  

 

Karlsson konstaterar att e-handelsföretag måste få sina budskap att sprida sig och därför 

måste företagen tala via sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram. 

Dahlkwist (2012) styrker detta genom att berätta att för att få ut sitt budskap är det av 

stor vikt att vara lättillgänglig och synas i flertalet medier på Internet på grund av 

konkurrensen av kundernas uppmärksamhet. Klasson berättar att för dem är Google är 

den viktigaste kanalen att marknadsföra sig genom, men att Facebook-ads är det som de 

arbetar med främst. De har även en Facebookgrupp, men säger att det är svårt att skapa 

en diskussion där och har svårigheter med integrationen med kunderna via den sociala 

medien. Wang använder sig av Facebook och Instagram och vill kommunicera ut att 

hennes företag är ekologiskt. Vidare tror Wang att filmklipp på YouTube kan vara en 

bra kanal för att nå ut till kunderna med hennes budskap och skapa en Word-of-Mouth 

kring videoklippet.  Detta påpekar även Enell (2009) som menar att kommunikation inte 

bara ska nå konsumenter utan att den även ska inspirera och engagera mottagaren. 

Löhman & Steinholtz (2003) hävdar också att genom att företagen förklarar vad som 

sker och varför olika aktiviteter sker, kan de styra resultatet av sitt CSR-arbete.  

 

Designonline.se kommunicerar ut deras CSR policy via deras hemsida, men Bödmar 

anser att kommunikationen kan bli bättre och kommuniceras i fler kanaler. F2R2 anser 

att det är svårt att hitta information gällande CSR hos många e-handlare idag. Fifka 

(2012) påstår dock att det har blivit vanligare med CSR-kommunikation på företagens 

webbsidor under de två senaste decennierna. Karlsson framhåller att det är på e-

handlarens hemsida som värderingar måste kommuniceras ut, men att det i dagsläget är 

viktigast att kommunicera ut att det är tryggt att handla och att kunden får sina varor, 

men även att de har mycket eller unika saker att erbjuda. Det framkommer även att det 

är informationen om säkra betalningar som skapar värde idag och att det är i mycket 

begränsad omfattning som andra saker som skapar värde, exempelvis att CSR idag inte 
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ger något värde i kundrelationen. Detta motsäger Du et al. (2007) samt Löhman & 

Steinholtz (2003) som hävdar att det finns en stark koppling mellan CSR övertygelser 

som är positiva, vilket bidrar till ökad inköpssannolikhet hos kunden och på längre sikt 

lojalitet. Genom arbetet med CSR skapas nya värdeprocesser för kunden. Genom 

ändrade arbetssätt i företaget, baserat utifrån nya värderingar, förstärks även 

varumärket.  

 

Karlsson anser att det kan ligga en underliggande trend i att konsumenterna vill ha mer 

information om vad produkterna är gjorda av och vart de kommer ifrån idag, men det 

beror också på den vara det handlar om. Vid livsmedel är det viktigt att veta ursprung 

men vad gäller andra produkter så är inte det lika viktigt. F2R1 säger att hon, vid köp av 

barnkläder önskar information om produktens ursprung, men anser att den 

informationen inte är tydlig nog. F2R2 anser att det är väldigt viktigt att det finns 

information om vart produkterna är tillverkade och väljer att avstå från att köpa när 

denna information inte finns att tillgodose. Hon framhåller också att materialval är av 

stor vikt för alla produkter hon köper. F1R1, F1R2 och F1R3 läser inte informationen 

kring vad produkterna är gjorda av och kommer ifrån ur hållbarhetshänsyn. F1R1 anser 

dock att ursprunget är viktigt att titta på när en skandal uppdagas i media, som 

exempelvis med angorakaninerna, men hon säger även att hon lätt glömmer bort 

skandalen. Haidt & Bjorklund (2008) anser att skandaler visar att företag inte ta ansvar 

och detta kallas för Coporate Social Irresponsibillity. Företaget misslyckas med att vara 

ansvarsfullt och detta ger negativa konsekvenser. Lange & Washburn (2012) hävdar 

också att detta kan ge företaget både finansiella problem samt att företaget kan tappa 

viktiga marknadsandelar eller kontakter i olika nätverk. 

 

Ikoner som visar de positiva aspekter som finns gällande hållbara produkter, såsom 

färre kemikalier, är något som Wang förespråkar eftersom att det skulle bli enkelt för 

konsumenten att se varför produkten är bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Hon påpekar 

även att människor gillar visuella bilder, det som människor ser skapar även tankar. 

Även Zedig talar för det visuella och säger att bilder på produkter måste vara väldigt 

tydliga och berättande. F2R1 klargör att det är viktigare med märkningar än information 

om en viss produkt då konsumenter inte orkar läsa en lång beskrivning för varje val som 

ska göras och att många köp görs snabbt. För detta anser Ottosson (2013) att företaget 

kan tillämpa 3C principen för att använda en tydlig grön marknadskommunikation. 
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Kommunikationen ska vara tydlig och lätteförståelig (clarity), den ska vara realistisk 

och lättillgänglig för konsumenten (credibillity) och den ska gå och jämföra med andra 

samt vara betydelsefull för konsumenten (comparability).  

 

Wang konstaterar att företag måste kommunicera ut till deras kunder varför vissa val, 

såsom miljöfrakt, är miljövänligt och att om de gör detta så kan kunder tänka sig betala 

lite extra. Detta styrks av Golob et al. (2013) som säger att kommunikation har en 

central roll i CSR. Wang anser att det är ett problem att det inte finns tillräcklig 

information kring varför konsumenter ska välja produkter som stödjer ett socialt eller 

miljömässigt ansvar. Karlsson påpekar också att det måste finnas information kring vad 

som är skillnaden mellan ett standardalternativ och miljömässigt alternativ. F1R3 

framhåller att hon som konsument inte vet vad skillnaden är mellan olika alternativ och 

om hon hade vetat detta så hade hon kanske valt ett hållbart alternativ. F2R1 anser även 

hon att hon inte är så medveten som hon bör vara och ifrågasätter vad som verkligen 

menas med ekologiskt. F1R1 framhåller att en genomgående information kring hur 

produkter har skapats eller vart pengarna för ett visst projekt går till samt vad 

konsumenten kan förvänta sig av en viss märkning skulle göra så att fler väljer 

produkter som är hållbart försvarbara. 

 

Vi tolkar detta som att e-handelsföretagen släpar efter och ännu inte har hittat rätt 

marknadsföringskanaler för CSR arbetet.  Vill företaget förmedla sitt CSR-budskap är 

det sociala medier, YouTube och deras egna webbplatser som företagen bör använda sig 

av och engagera sig i för att skapa en diskussion och medvetenhet hos konsumenterna. 

Genom dessa kanaler har de störst chans att förmedla sitt budskap, skapa diskussioner 

och få en positiv Word-of-Mouth. 

 

4.4.2 Varumärkeskommunikation 

Enligt Karlsson är det väldigt få företag som gör varumärkesorienterade kampanjer och 

det är enbart de stora företagen som har råd att kommunicera sitt varumärke och sina 

värderingar idag. Små företag kommunicerar sina värderingar genom handling och 

genom att vara de som de är. Det är den uppfattning som konsumenterna har av detta 

som bygger upp varumärket, konstaterar han. Oavsett vad så måste företag leverera det 

som de står för. Uggla (2002) förklarar att förutom att företag genom varumärket vill ge 

ett löfte till kunden så kan ett varumärke även ha en funktionell funktion som handlar 
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om produkten. De värderingar som finns baseras på symboliska och emotionella 

laddningar som ska stärka en produktkategori och det är det som varumärkeslöften kan 

byggas på. 

 

Både Wang & Nordheim påtalar att paketeringen är en av de få sätt som företagen 

faktiskt kan kommunicera ut ett budskap genom i e-handeln. Elliot & Percy (2007) 

menar att det är av stor vikt hur företagen väljer att kommunicera ut sina värderingar 

eftersom varumärken exsisterar i kundernas medvetande och byggs upp av deras 

uppfattningar. Vidare tror Karlsson att när företag växer, kommer de att kommunicera 

sitt varumärke och sina värderingar i större omfattning och att det då kanske blir 

viktigare. Då är det, enligt Löhman & Steinholtz (2003), viktigt att arbetet med CSR är 

en del av varumärkesarbetet och att om företaget bortser från detta så kommer det att 

påverka varumärkets utveckling. Därför ska företaget se över hur de väljer att uppträda i 

olika situationer, som vid val av leverantör, och hur dessa värden kommuniceras till 

kunden. 

 

Wang berättar att något hon kan se kan ha en positiv påverkan av sitt varumärkesvärde 

är att kommunicera ut till konsumenterna hur produkterna är tillverkade. Att presentera 

hela processen från materialval till färgning, klippning av mönstren, syprocessen och 

slutligen transporten. Holger & Holmberg (2002) framhåller att den information som 

konsumenten får om produkter och den kvalitet som kunden kan förvänta sig skapar 

värde till konsumenten gällande varumärkets image. Haig (2004) anser att om företaget 

påvisar att de tar ansvar genererar detta ofta vinst. Genom att själva visa respekt för 

naturresurser vinner de respekt hos sina kunder, vilket medför en positiv PR som ger ett 

starkare varumärke och en växande kundkrets. En rapport från SustainAbillity (2001) 

visar att arbetet kring CSR har störst positiv påverkan på företagets varumärke, genom 

de mervärden det skapar för kunden. 

 

Wang vill visa på hela processen där hon försöker att ta både socialt och miljömässigt 

ansvar, men hennes Code of Conduct är inget som hon informerar sina kunder om.  

Haig (2004) menar att om företag vill bygga upp ett starkt varumärke måste de 

kommunicera ut hur företaget ska agera i sitt förhållande till anställda, distrubutörer och 

andra intressenter. Wang påpekar att anledningen till att hon inte kommunicerar ut sin 

CoC är att det är svårt att förmedla sina värderingar och åtgärder till sina kunder 
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eftersom att de ser allt genom ett fönster och att hon inte ser vad de ser. Även Löhman 

& Steinholtz (2003) klargör för vikten av att företag redovisar sin användning av CSR-

aktiviteter i samhället, etiskt, socialt, miljömässigt och i ett företagsekonomiskt 

sammanhang och att detta påverkar omgivningens värdering av företaget. Har företaget 

svårt att kommunicera ut sina värderingar anser Vallaster  et. al (2012) att företaget kan 

stärka sitt varumärke genom att spela på konsumenternas känslomässiga sida eller ta 

upp ett känsligt ämne som gör att konsumenterna blir engagerade.  

 

Som vi tidigare nämnt är sociala medier, YouTube och företagens egna webbplatser 

något som vi tror är både billigt och enkelt för företagen att använda och informera 

kunderna om sitt CSR-arbete. Vi kan också konstatera att paketeringen som är av stor 

betydelse för kommunikationen för företagarna, där förpackningens symboler, val av 

material samt återvinningsbarhet kan skapa mervärden till konsumenten, som teorierna 

påtalar är väldigt viktigt för att stärka varumärket. 

 

4.4.3 Positionering och image 

Wang kan se en trend kring användandet av CSR och hon tror även att användandet av 

CSR kan verka som en konkurrensfördel samt att det i framtiden kan bli problem för 

företag som bortser från CSR och att dessa företag kan komma i efterkant på grund av 

detta.  Detta stödjs med det Kotler (2003) framhåller, att erbjudandet ska inge en image 

som ska vara ett vägande skäl till varför målgruppen bör köpa produkten. Haig (2004) 

anser också att CSR hänger samman med hur företaget arbetar med sin branding av 

varumärket då de vill gestalta en positiv uppfattning om varumärket och dess image ut 

emot kunderna. Varumärkets image ligger trots allt i betraktarens ögon, enligt Stern et. 

al (2001). 

 

Däremot kan Wang se att lyxmärken, vilka inte är miljövänliga, alltid kommer att stå 

sig starka och att om de skulle börja arbeta med CSR i en större utsträckning skulle det 

snarare kunna skada dem, då kunderna som handlar från dessa märken förväntar sig 

exempelvis stora förpackningar som påverkar miljön negativt. Keller (2008) hävdar att 

image är konsumenternas återspegling av de varumärksaccossiationer  som kunden har 

skapat i sitt minne. Klasson och Nordheim diskuterar kepsbranschen och anser att det 

inte är någon som bryr sig om CSR där, varken kunderna eller företagen. Anledningen 

till det tror de vara den unga målgrupp som finns. Balmer & Greyser (2003) klargör att 
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det krävs en god förståelse för konsumenter och intressentgrupper för att effektivt arbeta 

med sitt varumärke. Rindell (2013) hävdar också att tolkningen av nuvarande 

erfarenheter i den aktuella imagen påverkas av tidigare image undermedvetet hos 

konsumenterna. Vidare påtalar Nordheim att i deras bransch skulle CSR kunna ses som 

ocoolt eller rent av töntigt från konsumenterns sida, men att de som företag snarare 

skulle gynnas av det. Koll & Von Wollpach (2009) menar att företagets framgång 

bygger på hur företagets image är uppbyggd.  

 

Karlsson kan däremot, som tidigar nämnt, se den hälsotrend som finns idag och att det 

blir viktigare med ekologiska livsmedel, men att den övriga handeln ligger efter i fråga 

om detta. Han tror att i den övriga handeln så kan det slå igenom i barnklädesbranschen 

och han tror även att om den tillsammans med livsmedelsbranschen slår igenom fullt ut 

så kan det absolut sprida sig till övriga branscher. Skillnaden i den image som företagen 

har kan förklaras av Gardner & Levy (1955) som säger att den byggs upp över tid av 

konsumenter, kunder och andra intressenter.  

 

Wang tycker att det är en självklarhet att alla företag bör ta ansvar, även att de ska ge 

kunskap och utbildning i CSR-relaterade frågor. Ottosson (2013) förespråkar också att 

ge konsumenterna information och utbilda dem. Vidare förklaras att det nästintill är 

omöjligt att göra en förändring gällande ohållbara konsumtionsmönster utan en effektiv 

marknadskommunikation. Moon Seop et. al (2014) menar att information om CSR och 

genom att använda det i sin positionering ska ses om en effektiv investering, vilket kan 

locka till fler köp, vilket därmed leder till en ökad vinst. 

 

Karlsson anser att leveransdagen och priset är de viktigaste strategierna för e-handlare 

att skapa konkurrensfördelar idag och även Wang kan se att priset är en viktig 

konkurrensstrategi inom e-handeln men hon anser att hon, som vill positionera sig som 

ett miljövänligt företag, måste ha ett större fokus på branding och att företaget därför 

skiljer sig från den vanliga e-handeln. En av Porters (1998) konkurrensstrategier är just 

differentiering, vilket kan innebära att företagen tillhandanhåller något extra som 

exempelvis hållbara produkter som ger en positiv upplevelseskillnad för konsumenterna 

gentemot konkurrenterna. 
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Även Karlsson talar om positionering och säger att e-handelsföretag främst positionerar 

sig genom sitt utbud, antingen har företag så många produkter som möjligt eller så har 

de en speciell nisch eller helt unika produkter. Klasson och Nordheim poängterar att 

utbudet är det som är viktigast för dem vad gäller positionering och de säger dessutom 

att inom deras bransch och med dess koppling till motorsporten så skulle inte 

miljöhänsyn fungera som ett konkurrensmedel. Wang ser att problemet med branding 

inom e-handeln är att konsumenterna ser produktutbudet och priset först, vilket även är 

det som den större delen av e-handeln använder som konkurrensstrategi. Detta är också 

en utav Porters (1998) konkurrensstrategier som handlar om kostnadsledarskap, där 

företaget kan pressa priser genom  att ha låga produktions- och distubutionskostnader. 

Löhman & Steinholtz (2003) säger däremot att kunder förväntar sig ett värde för det 

pris de betalar och att det är den största drivkraften bakom CSR.  

 

Karlsson talar om konsumenternas roll i konkurrensen och att precis som med priser så 

tar konsumenterna reda på vad som är billigt, vilket skapar konkurrens mellan företagen 

i prisfrågan, så kan konsumenternas medvetenhet kring CSR öka användandet av CSR 

som konkurrensmedel. Dock är de konsumenterna som söker information och har en 

medvetenhet i en större utsträckning ytterst få. Löhman & Steinholtz (2003) säger att 

konsumentmakten blir starkare allt eftersom mer information finns tillgänglig och  att 

informationen om CSR spelar en roll för kunderna när de ska välja produkt eller företag.  

 

F1R1 framhåller att konsumenterna får för dålig information angående CSR-arbetet i 

företagen, men att de inte heller har den ork som krävs för att finna denna information. 

Om det däremot fanns mer tydlig information om CSR tror hon att fler konsumenter 

skulle reagera. F1R2 konstaterar att konsumenterna behöver få informationen till sig då 

de inte orkar söka efter den själva. 

 

Karlsson anser att det är en konkurrensfördel att engagera sig i kampanjer och 

samarbeten då det bevisar att företaget är en good guy. Vallaster et. al (2012) menar att 

ett sätt för företagen att stärka sitt varumärke genom kommunikation är att spela på 

konsumenternas känslomässiga sida och genom en kampanj eller liknande ta upp ett 

känsligt ämne som gör att konsumenterna blir engagerade. Löhman & Steinholtz (2003) 

påpekar att ett aktivt arbete med CSR kan leda till ökad lojalitet från intressenter vilket 

bidrar till strategiska möjligheter såsom ökad försäljning, lägre kreditkostnader, 
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effektivare produktion, ökad utvecklingskvalitet och en mindre risk för regleringar. 

Bödmar hävdar att så länge det är få företag som har en policy och kommunicerar den är 

det en konkurrensfördel att ha en policy samt att imagen förbättras av detta. Löhman & 

Steinholtz (2003) framhåller att positioneringsmässigt så kan CSR innebära fördelar för 

företag eftersom att de kan särskilja dig från sina konkurrenter genom detta 

engagemang. Även Porter (1996) anser att det kan finnas konkurrensfördelar med detta 

men han hävdar att företag ska utföra andra aktiviteter än konkurrenterna, eller att de 

har en liknande verksamhet men att utförandet är på ett annat sätt.  

 

Vi konstatera att det är svårt att använda CSR för att stärka sitt varumärke i nischade 

branscher där det finns en avsaknad om krav från konsumenterna, samt när imagen 

bygger på motsatsen av vad CSR står för. Företag måste ta hänsyn till vad 

konsumenternas tidigare uppfattningar om imagen bygger på. Vi kan också se att det är 

mycket som talar för att använda CSR som en möjlig konkurrensfördel då detta 

differentierar företaget gentemot konkurrenterna. 

 

4.4.4 Trovärdighet 

Att skapa ett trovärdigt varumärke anser Zedig ofta handlar om att göra rätt saker och 

att VD:n säger ifrån när något är fel, men att det måste vara ett äkta engagemang i detta 

för att få ett genomslag i hela organisationen samt en trovärdighet ut emot kunden. 

Wang kan se att fler företag inom e-handeln börjar använda CSR som en 

marknadsföringsstrategi nu när e-handeln växer, men hon anser också att det är bra att 

fler företag gör det och att det gör så att de pressar sig själva att arbeta mer med det då 

kunderna kommer att kolla upp så att de verkligen följer det som de säger att de gör. 

 

F1R1 anser däremot att konsumenterna inte har tid att följa upp om det som lovas och 

att de därför måste lita på det företagen förmedlar. F2R1 menar också att kosnumenter 

litar på företag som går ut och säger att de tar ansvar, men om det skulle visa sig att de 

inte gör det skulle detta skada varumärkets trovärdighet oerhört.  Detta diskuterar 

Ottosson (2013) som säger att om konsumenterna har positiva associationer till ett 

företag och förknippar detta med miljöansvar så har konsumenterna lättare att tro på 

deras påståenden, men även att det kan verka tvärtemot om konsumenterna har dåliga 

associationer till företaget. 
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F2R2 säger att företagen inte enbart får se bra ut på papper och att de måste arbeta 

aktivt på plats i tredje världen för att bli trovärdiga. Vidare anser hon att företagen har 

ansvar för alla led i sin produktion och ska se till att uppförandekoden efterlevs. F1R3 

önskar en större insyn i företagens arbete kring CSR då hon skulle få ett större 

förtroende för företaget om de var öppna med hur de arbetar med hållbarhet och därför 

hellre skulle välja att vara kund hos ett sådant företag. Ottsson (2013) anser också att 

trovärdigheten för om företaget förmedlar en grön marknadsföring speglas av hur 

trovärdig och korrekt information kunden får till sig. Den gröna 

marknadskommunikationen jämförs också med kundens tidigare erfarenherer för att 

bedöma om den är trovärdig eller ej.  

 

Det som däremot är problematiskt, enligt Wang och Zedig, är att det inte alltid 

genomsyrar hela företaget. Företagen har miljövänliga produkter, men sen finns dagens 

returpolicys där mycket skickas fram och tillbaka och skapar förstörelse av miljön, både 

genom utsläppen och alla de förpackningar som måste slängas till följd av detta. Därför 

behöver företagen, enligt Löhman & Steinholtz (2003), införskaffa en värderingsgrund 

som beskriver hur beslut ska fattas och hur organisationen ska bete sig i olika 

situationer och sammanhang. Denna grund för företagets värderingar ska genomsyra 

hela företaget. 

 

Wang anser att företagen arbetar med CSR i god tro och att det inte är något de gör 

enbart för god publicitet. F2R1 tror att majoriteten av företagen vill skapa något bättre, 

men att det även finns företag som luras och säger att de gör mer än vad de faktiskt gör. 

Lane (2013) anser också att det är vanligt att företag säger sig reducera skadlig 

miljöpåverkan när det egentligen inte är så, s.k. greenwashing, endast för att få fler 

kunder. F2R1 önskar bevis från företagen, vilket skapar trovärdighet för det CSR-arbete 

som sägs göras. Detta styrks av Grey  (1996) som hävdar at sociala rapporter är ett bra 

sätt att kommunicera ut sitt sociala och miljömässiga engagemang. Birth (2008) menar 

också att företag kan basera dessa rapporter på internationella standards eller använda 

sig av en tredjepart, Global Reporting Initiative är en av de vanligaste standarderna för 

sociala rapporter. 

 

Löhman & Steinholtz (2003) hävdar att företag allt mer kommer att behöva förklara 

varför och hur företagen skapar sina värden på ett öppet och tydligt sätt och inte bara 
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berätta att de gör något bra. F1R2 säger att hon aldrig kan vara säker på att det går rätt 

till i fabrikerna som producerar de varor hon köper och konstaterar även att det kan vara 

svårt att kontrollera allt men att om det skulle vara problem som upprepar sig flertalet 

gånger så skulle det inte kännas okej att handla från företaget.  

 

Karlsson konstaterar att de skandaler media uppmärksammar angående CSR får en 

spridning hos konsumenterna till en början, där de bojkottar företagen men att de ett år 

senare har glömt bort detta och är tillbaka som kund. F2R1 håller med om detta och 

säger att hon önskar att hon hade bojkottat, men att det glöms bort. F2R2 väljer däremot 

att bojkotta med förhoppning att fler ska göra likadant, samt för att visa missnöje. 

Elsbach (2003) berättar att företag måste vidta åtgärder för att bemöta negativ 

uppmärksamhet i medier. För att legitimera sina handlingar bör företagen visa att de gör 

en förändring fysiskt, symboliskt och muntligt, vilket då förstärker och bygger upp 

ryktet och ger en uppfattning av att det tas ett socialt ansvar. Karlsson anser att 

företagen måste hålla ett vakande öga på sina produkter och sortera bort det som är 

dåligt innan det blir en negativ kampanj i media. Även Sweetin el al. (2013) hävdar att 

proaktiva företag bör vara försiktiga med de potentiella effekter som kan uppstå i en 

relation gällande CSR. Zedig framhåller å andra sidan att skandaler i media 

uppmärksammas när det gäller stora företag, men att media inte har något intresse att 

skada småföretag eftersom att människor inte blir lika upprörda när det gäller mindre 

företag. 

 

Vi kan notera att för att skapa ett trovärdigt varumärke så ska företag göra rätt saker och 

ha ett genuint engagemang för CSR-arbetet, samt att det ska genomsyra hela 

organisationen. Att inte fullfölja det som lovas skadar företags varumärke och 

konsumenterna önskar en större insyn i det hållbarhetsarbete som e-handelsföretagen 

bedriver. Genom en större insyn skulle bidra till att konsumenterna skulle välja 

varumärket. Gällande skandaler finns meningskiljaktigheter där konsumenterna både 

bojkottar helt och även glömmer bort de skandaler som har uppmärksammats.  Däremot 

kan det vara av vikt att företag är proaktiva i sitt arbete för att motverka att skandaler 

uppstår. 
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5 Slutdiskussion 

I det avslutande kapitlet besvaras uppsatsens forskningsfråga samt presenteras de 

slutsatser vi har funnit genom den teoretiska och empiriska analysen, för att uppfylla 

uppsatsens syfte. Vidare avslutas uppsatsen med våra egna tankar och reflektioner 

kring Corporate Social Responsibility inom e-handeln. 

 

5.1 Besvarande av syfte och forskningsfråga 

I detta avsnitt besvaras uppsatsens syfte och forskningsfråga. Syftet med denna uppsats 

är att få en djupare förståelse för arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR) 

inom e-handeln genom att analysera: 

• Det engagemang som finns för CSR och det ansvar som tas från företag inom e-

handeln. 

• Hur kommunikation av CSR används av företagen för att positionera sig och 

stärka sin image. 

• Vad konsumenter har för syn på CSR inom e-handeln och vad detta har för 

påverkan på företags arbete kring ämnet. 

Dessa syften besvaras separat för att det ska vara lättöverskådligt att se huruida de 

olika syftena uppfylls. Forskningsfrågan besvaras genom att behandla vad som präglar 

e-handelsföretags arbete med Corporate Social Responsibility. Vi vill dock påpeka att 

det vi kommer fram till i denna uppsats ej bör användas för att dra några generella 

slutsatser då detta är en kvalitativ studie, vilken kan förändras över tiden och beroende 

på vilka respondenter som behandlas i uppsatsen. 

 

5.1.1 Delsyfte 1: Det engagemang som finns för CSR och det ansvar som tas från 

företag inom e-handeln  

Vi kan konstatera att gällande e-handelns engagemang ligger företagen vi har interbjuat 

över det legala steget i CSR pyramiden. Med detta menas att företag följer de lagar och 

riktlinjer de måste men tar inget ytterliggare ansvar. Detta beror på att inom nischade 

branscher upplever företagen inte några krav från konsumenterna och imagen av 

varumärket nästintill motstrider CSR. Vi kan också konstatera att företagen vi har 

intervjuat ligger alla på en etisk nivå i pyramiden, även om detta inte är något som alltid 

kommuniceras ut till kunden. De tar etiskt ansvar i sin paketering, återvinning och 

engagerar sig socialt. De befinner sig också således på handlingssteget, vilket vi kan 
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konstatera är vanligt i e-handels branschen. De gör punktinsatser som går i linje med 

företagets eller andra intressenters intressen.  

 

Vi kan se att det finns ett företag bland de vi har intervjuat som når toppen av CSR-

pyrmaiden och det filantropiska ansvaret. Företagsledningen låter CSR genomsyra hela 

företaget från val av naturliga material, till tillverkning, transporter, hygien och 

användning för kunden samt vad som händer när plagget slutar att användas och ska 

återvinnas. Förutom att ansvarssteget även tas genom hela processen, återinvesteras 1% 

av företagets årliga vinst i bröstcancerfonden Rosa bandet. 

 

Vi kan också se tendenser att intervjupersonerna är ganska överrens att det är två 

branscher som går i främre ledet vad det gäller CSRs genomslagskraft på marknaden. 

Detta är livsmedelsbranschen och även kläder för barn. Slutsatser vi kan dra från 

engagemang är att mycket handlar om vad ledningen i företaget har för personlig 

inställning till CSR men också vilka produkter de arbetar med samt vilken bransch som 

möjliggör ett högt engagemang. Många företag inom e-handeln har däremot potential 

att utvecklas.  

 

Vi kan notera att det skiljer sig åt mellan företagen angående hur de tar socialt ansvar 

och om de återupprättar en CoC som hjälpmedel eller inte. Varken Nordheim & 

Klasson eller Zedig har en upprättad CoC som de kommunicerar ut till kunderna. 

Däremot har de egna värderingar eller principer som de följer. Zedig  och Karlsson 

menar att tillämpa en CoC i sitt avtal mot leverantörernas godkännande är inget som 

görs i tredje världen, då avtal baseras på förtroende mellan parterna. Däremot har Wang 

ett utkast till en CoC men som idag finns med i hennes avtal med leverantörerna i Kina. 

Anledningen till detta är då hon vill säkra arbetsförhållanden och reglering av 

kemikalier vid tillverkningen. Hon anser dock att det är svårt att kommunicera 

företagets ansvar och värderingar till kunderna angående de standards hon sätter upp. Vi 

kan således konstatera att även som ett litet företag kan ställa krav på att leverantörerna 

ska följa företagets CoC och godkänna denna. Även fast Karlsson påpekar att det kan 

vara svårt att följa upp att avtalet faktiskt följs, anser vi att företagen skulle kunna gå 

med i en tredjepartsorganisation som hjälper företagen med uppföljning. 
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Vår uppfattning är att konsumenterna fortsättningsvis inte kommer att godkänna att 

företagen inte redovisar att standards i CoC efterföljs, då även Karlsson sätter en större 

tilltro till att kommande generationer blir alltmer medvetna. Som tidigare nämnt ser vi 

också tendenser till att e-handelsföretag enegagerar sig i sociala projekt för goodwill 

och positiv PR som sidoprojekt som främjar företagets intressen. Vår uppfattning är 

således inte att företagen gör det för att dölja en annan sida av dem vilken inte är bra, 

utan att företag som engagerar sig i sociala projekt gör detta för att de har ett genuint 

intresse.  

 

Vad det gäller det miljömässiga ansvaret börjar flertalet företag fundera på vilka 

material de använder. Naturliga material som bambu blir allt mer populära och företag 

funderar på att ta in hållbara produkter som är ekologiskt tillverkade. Har de inte en 

efterfrågan på hållbara produkter försöker företag istället att miljökompensera och tänka 

på återvinningsprocessen genom att sortera använt material. Det är också viktigt att 

produkterna har en hög kvalité för e-handlarna. 

 

Problemen vi kan konstatera med att ta miljömässigt ansvar är att e-handelsbranschen är 

enormt prispressad och ibland får bättre material, bättre design eller en bättre kvalité stå 

åt sidan för att kunna stå sig i konkurrensen. Koncept som har vuxit sig fram är ”Better 

made in China” där företag har en möjlighet till hög kvalité och hållbara produkter. 

Istället för att dra in kostnader för material minskar de kostnader då arbetskraftspriset är 

lågt. Vår uppfattning av detta är dock att det kan stå i strid mot de sociala ansvaren för 

anställda i tillverkningsländerna. Vi ser tendenser där arbete med miljöcertifieringar inte 

är särskilt utbrett inom e-handelsbranschen. Detta tror vi beror på att företagen inte vet 

hur det skulle gynna dem eller hur dessa skulle kommuniceras till kunden, samt att 

certifieringar är dyra. 

 

Vad det gäller miljömässigt ansvar vid transporter har e-handeln en fördel då företagen 

använder sig av tredjepartslogistiker som samkör och packar många produkter i samma 

transport, samt att rutterna är planerade och inga ”empty miles” uppstår. Det levereras 

till många kunder  istället för att konsumenterna enskilt ska ta ett färdmedel till butiken. 

Vi kan se att våra intervjupersoner håller med varandra om är att returvillkoren i Sverige 

är det som är mest negativt med e-handeln. Dessa skapar extra transporter och kostnader 

för paketering samt arbetskraft och även mer koldioxidutsläpp samt onödig förbrukning 
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av förpackningsmaterial. Intervjupersonerna anser också att problemen med e-handeln 

ligger i att konsumenter idag kan beställa själv från grossiter i tredje världen och 

förväntar sig kort leveranstid, där företag inte tar ansvar. 

 

Vår uppfattning är också att e-handeln kontinuerligt strävar att få en mer effektiv 

logistik för att kunna kostnadsreducera, men där initativ om hållbara fraktsätt blir 

vanligare. Vi kan notera att företagen själva vill göra någonting åt returvillkoren, men 

att de också strävar efter att få en effektiv logistik där leveranskraven är höga från 

konsumenterna. Företagen arbetar också med sin paketering av varor, där de packar 

varorna så litet som möjligt, för att minska förbrukningen av material. Vidare finns en 

avsaknad av miljöcertifieringar. Gällande detta finns dock potential att arbeta med att 

tydliggöra miljöhänsyn genom symboler så att kunderna har möjlighet att välja bra 

produkter.  

 

5.1.2 Delsyfte 2: Hur kommunikation av CSR används av företagen för att 

positionera sig och stärka sin image 

Vi kan konstatera att det är svårt för e-handelsföretag att kommunicera ut sina 

värderingar på Internet, då företagen inte möter konsumenterna öga mot öga och kan 

således inte förklara vad företaget står för. Det är också svårt att tränga igen bruset på 

Internet och den konkurrensen som finns. Därför kommunicerar många genom priset, då 

det är priset som kunden ser först. 

 

Idag marknadsförs inte CSR-arbetet direkt i e-handeln utan i en mycket begränsad 

utsträckning. Det viktigaste är att göra sig synlig och endast det är idag ett stort problem 

för många företag. För att sprida sina budskap kan vi se en tendens att företag använder 

sociala medier. YouTube skulle kunna vara en bra lösning för företagen att 

kommunicera ut sitt CSR budskap där företagen kan använda både ljud, bild och text. 

För kunden skapar detta ett engagemang och intresse gällande CSR. Företag 

kommunicerar även via företagens egna webbplatser. På företagens egna webbplatser 

kan vi se att det är viktigt att ha information gällande sitt CSR-arbete. Där ska det vara 

enkelt och tillgänligt för kunden att hitta information om detta. Det har också 

framkommit att märkningar är ett bra sätt att förtydliga huruvuda vissa produkter är 

hållbara genom symboler då detta också underlättar beslutsfattandet för kunden. 

Däremot är detta något som företagen underskattar och inte arbetar aktivt med idag.  
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Vidare har det också framkommit att företagen måste tydliggöra vad som är skillnaden 

mellan ett standardalternativ och ett bättre alternativ ur hållbarhetssyn eller 

miljöaspekter. Väldigt få småföretag använder sig idag av stora varumärkesorienterade 

kampanjer. Små e-handelsföretag satsar på mer på att visa sina värderingar genom 

handlingar och på så sätt öka sin varumärkesmedvetenhet. Det finns även en uppfattning 

om att kommunicera ut sitt arbete kring CSR ger en positiv påverkan på varumärket, 

eftersom det skapar mervärde för kunden när företagen redovisar hur produkten har 

skapats genom hela kedjan. Gällande detta är dock inte våra intervjupersoner helt 

överrens då en del anser att detta endast är möjligt när företaget växer eller är osäkra på 

om det faktiskt ger ett positivt utfall.  

 

Åsikterna särskiljer sig också mellan företagare inom e-handeln huruvida CSR kan ses 

som en konkurrensstrategi. En del använder CSR som konkurrensstrategi aktivt medan 

andra anser att CSR även kan vara störande att kommunicera ut då det inte går i linje 

med kundernas uppfattning av varumärkets image, som exempelvis i Nordheim & 

Klassons bransch, men även i branscher med lyxmärken där ohållbart material ses som 

lyxigt för produkterna. Vi anser dock att även i dessa branscher måste företag ändå ta ett 

socialt ansvar, oavsett om det är lyxigare varumärken eller ej, då detta skulle kunna 

påverka företagets trovärdighet negativt. Det vi kan notera gäller som 

positioneringsstrategier idag är främst att tillhandahålla ett brett utbud av produkter men 

även att erbjuda alla produkter och varumärken inom en nischad bransch, bra 

leveransvillkor, men priset är också avgörande. 

 

För att e-handelsföretagen ska ses som trovärdiga i sitt arbete med CSR anser våra 

intervjupersoner att det krävs ett äkta engagemang från ledningen och att detta 

genomsyrar hela organisationen. Vi upplever att de e-handelsföretag som idag arbetar 

med CSR gör detta av ett genuint intresse och men även att detta arbete lönar sig för 

dem genom att reducera kostnader och stärka sitt varumärke. De tar ansvar för det som 

de kan. Då detta används som marknadsföringsstrategi måste företaget även kunna leva 

upp till vad de har lovat eller kundens förväntningar, då det också påverkar 

trovärdigheten för företaget. Det problem vi kan se kring trovärdigheten är att företagen 

inte alltid når hela vägen fram och att CSR inte genomsyrar hela verksamheten. Att 

enbart göra punktinsatser räcker inte alltid i konsumenternas ögon.  
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5.1.3 Delsyfte 3: Vad konsumenter har för syn på CSR inom e-handeln och vad 

detta har för påverkan på företags arbete kring ämnet 

De tendenser vi kan se gällande konsumenternas syn på CSR inom e-handeln och vad 

de har för påverkan är att det finns en genomgående missuppfattning mellan 

kosnumenterna och företagarna. Vår uppfattning är att företagarna anser att hållbart 

arbete inte är så viktigt för konsumenterna, medan respondenterna i fokusgruppen säger 

att det är viktigt.  

 

Det har framkommit att konsumenterna har en påverkan på företagen när det 

uppkommer en medieskandal, då de bojkottar företaget eller produkten som säljs och på 

så sätt tvingar dem att ta att ett större ansvar. Detta skapar även en misstro för 

varumärket, vilket gör att företaget måste arbeta för att få tillbaka sin trovärdighet. En 

påverkan finns även inom livsmedelsbranschen, där konsumenterna tydligt ställt krav 

som gör att branschen måste ta ett större ansvar. Även i barnklädesbranschen syns det 

att budskapen har nått fram till företagen, att konsumenterna anser det som viktigt att ta 

ansvar. Däremot har inte konsumenterna lyckats påverka andra branscher i samma grad.  

 

Att påverkan inom andra branscher är mindre kan vi se kan bero på den dåliga 

information som ges till konsumenterna. I våra fokusgrupper har det framkommit att det 

är svårt att hitta information om företagens ansvar och uppförandekoder och de därför 

måste förlita sig på att företagen tar sitt ansvar. Åsikten är således att företagen kan 

gynnas av att tydliggöra detta. Vidare konstateras även att det kan vara så att om inte 

informationen finns så kan detta leda till att konsumenten väljer att avstå från att handla 

på grund av detta. Märkningar är en annan viktig aspekt för konsumenterna, då detta 

kan vara viktigare än informationen i textform då det förenklar beslutsfattandet och 

eftersom att konsumenter varken har tid eller energi att lägga på att läsa exakt vad som 

är konsekvenserna för varje produktval som ska göras. 

 

Vi kan konstatera att det är svårt som konsument att veta skillnaden mellan olika 

alternativ. En genomgående information kring hur produkter skapats, vart pengar går för 

ett projekt eller vad som kan förväntas av en viss märkning är något som skulle kunna 

bidra till att fler väljer hållbara alternativ. Som konsument kan de ifrågasätta vad som 

verkligen menas med ekologiskt. Uppfattningen finns att om mer tydlig information om 
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CSR riktas åt konsumenter, så skulle troligtvis fler konsumenter reagera och ta ett aktivt 

ställningstagande och därigenom sätta press på företagen att ta ansvar. 

 

5.1.4 Besvarande av forskningsfråga: Vad präglar e-handelsföretags arbete med 

Corporate Social Responsibility? 

Det vi kan se präglar e-handelns arbete kring CSR idag är att engagemanget inom olika 

branscher varierar, men de allra flesta befinner sig på handlingssteget dvs. att de tar 

etiskt ansvar inom olika områden och projekt. Sjävklart finns det de som ligger i 

framkant men också de som ligger efter och inte riktigt har förstått betydelsen av CSR 

och vad det kan bidra till företaget. 

 

Idag tar e-handelsföretag främst ett socialt ansvar genom att bidra till olika sociala 

projekt i samhället som också gynnar företagets intressen gällande goodwill och en 

positiv PR. Angående socialt ansvar och användandet av en CoC skiljer sig företagen åt 

i sin utsträckning. Det finns de som anser att en CoC är ett bra verktyg att stärka upp sin 

tillverkning men även de som anser att en CoC är onödigt då avtal baseras på 

förtroende. Det som också präglar e-handeln är att konsumenter idag vill ha en insyn 

och transparens i hur företagen arbetar i tredje världen och också ett bevis på att CoCn 

eller det som baseras i förtroende faktiskt efterföljs. 

 

Ur det miljömässiga ansvaret präglas e-handeln kring problem gällande de returpolicys 

vi har i Sverige. Detta bidrar till ökade transporter samt ökad förbrukning av 

förpackningsmaterial. Paktering är också något e-handelsföretagare arbetar aktivit med, 

då de vill göra dessa mer hållbara. Det finns dock problem med dessa då det är viktigt 

med kommunikation av varumärket genom förpackningar gentemot slutkunden. Vidare 

råder det ett missförstånd mellan företagen och konsumenterna vad det gäller 

miljömässiga certifieringar. Konsumenterna efterfrågar detta för att underlätta deras 

köpbeslut, men företagarna har missat vikten med att tillhandahålla dessa. 

 

Det råder ett gap vad det gäller CSR-kommunikation mot konsumenterna inom e-

handelsbranschen idag, då företagen inte vet hur de ska kommunicera sina värderingar 

eller de ansvarstaganden de tar. Konsumenterna efterfrågar mer och tydligare 

information från företagen och menar således att CSR-arbete skulle kunna vara en 

konkurrensfördel samt användas som positioneringsstrategi för företaget. Företagen 
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inom e-handeln präglas däremot till stor del av produktutbud och pris för att positionera 

sig. Vidare måste e-handelsföretagen idag leva upp till det ansvar som de säger sig ta 

för att uppnå en trovärdighet hos konsumenterna och därmed bibehålla eller stärka sin 

image som ett hållbart varumärke.  

 

5.2 Avslutande tankar och reflektioner 

I slutdiskussionen har vi lyft fram det engagemang som finns inom e-handeln samt de 

olika sociala och miljömässiga ansvar som tas av företag inom e-handeln idag. Vidare 

har vi tydliggjort kommunikationens betydelse för arbetet kring CSR samt hur 

kommunikationen kan användas för positionering och därigenom stärka varumärkets 

image. Vi har också presenterat konsumenternas röst genom hur de uppfattar att e-

handeln bedrivs idag, vad de anser bör göras samt hur konsumenternas röster har en 

påverkan gällande företagets arbete kring CSR. Därför anser vi att vi har uppfyllt 

uppsatsens syfte och därigenom även besvarat vår forskningsfråga. 

 

Något som har varit återkommande i vår forskningsprocess är att åsikterna kring 

betydelsen av CSR särskiljer sig bland olika företag och konsumenterna. Detta har 

bidragit till att arbetet med CSR ser olika ut mellan olika branscher på e-

handelsmarknaden. Likheter för e-handeln är problemen kring transporter och 

förpackningar. 

 

Det hade varit intressant att genomföra vidare studier gällande hur bland annat 

Frankrike har hanterat sina returpolicys genom reformer från staten samt se vilka 

effekter detta kommer att ge och även om detta skulle kunna appliceras i Sverige. 

Vidare finner vi det intressant att genomföra studier kring alternativa hållbara 

logistiklösningar för e-handeln. Det skulle även vara intressant att se skillnaden mellan 

två e-handelsföretag med ett likvärdigt utbud och som är riktade till samma målgrupp, 

där den ena aktivt kommunicerar ut vilket ansvar de tar och den andra inte gör detta, för 

att kunna se skillnaderna i hur detta påverkar varumärkets image samt företagets 

lönsamhet. 
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