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Sammanfattning 
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det deras varumärkesimage? 
Författare: Sanna Johansson och Jessica Selling Hafstad 
Utgivningsår: 2013 
Handledare: Susanne Edström 
Uppsatsens språk: Svenska 
 
CSR, Corporate social responsibility, är ett begrepp som syftar till att företag ska ta sitt 

sociala ansvar. Det finns ett flertal olika definitioner av begreppet men gemensamt handlar 

det om att företagen ska att ta ansvar för den påverkan på samhälle och miljö den egna 

produktionen bidrar med. Det kan handla om allt från minskade utsläpp och bättre 

leveranssätt till förbud mot barnarbete och rättvisa löner. Som företag handlar det om att 

kartlägga alla risker i sin produktionskedja och upprätta en policy att jobba efter. Företagen 

väljer själva hur man vill jobba med CSR och vad man vill förmedla till sin omgivning. Genom 

ett bra CSR-arbete och starkt engagemang kan man stärka sina relationer till sina kunder 

och övriga intressenter och det kan i sin tur ge en positiv inverkan på sitt varumärke. Ett 

varumärke bör spegla företagets värderingar och lyckas man bygga fördelaktiga 

associationer till sitt varumärke har man till följd en stark image. De flesta företagen är idag 

mer eller mindre tvungna att arbeta aktivt med CSR. I takt med att konsumenternas 

medvetenhet kring ämnet ökar, ökar också pressen på företagen att tydligt kommunicera 

ett ansvarsfullt förhållningssätt till samtliga intressenter. CSR har blivit ett verktyg för att 

stärka sin konkurrensförmåga då ett aktivt miljöarbete ger nöjdare kunder. 

Fallföretaget i uppsatsen är Ellos som är ett välkänt varumärke och ett av nordens största 

distanshandelsföretag. Ellos har under lång tid gjort ett aktivt val att inte marknadsföra 

stora delar av deras arbete med CSR. Detta på grund av att man sett det som riskfyllt att 

lova för mycket till sina intressenter. Nu har de dock ändrat åsikt och valt att arbeta fram ett 

bättre och mer transparent sätt att kommunicera ut sitt engagemang via sin hemsida. 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att få en bättre uppfattning om vad CSR är och 

hur det kan användas som en konkurrensstrategi. Vi vill få en fördjupad kunskap i hur det 

påverkar ett företags varumärkesimage positivt och specifikt hur det kan komma att 

påverka Ellos. Uppsatsen behandlar även hur kommunikationen fungerar mellan Ellos och 

deras konsumenter. Datainsamlingen har skett med både kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Den insamlade empirin har analyserats efter de teoretiska referensramarna som 

behandlar CSR, varumärke, varumärkesimage och kundens förväntningar, attityder och 

image. 

Utifrån uppsatsens resultat ser man att CSR definitivt kan ha en positiv inverkan på ett 

företags varumärkesimage. Enligt enkätundersökningen som utfördes var det en betydande 

del som ansåg att ett ansvarstagande företag ger ökat förtroende som i sin tur stärker 

varumärket. Däremot kan man se ett glapp mellan konsumenters moraliska åsikter och 

faktiska handlande då det var betydligt färre som skulle ändra sina köpvanor på grund av ett 

starkt engagerat företag. Dessutom vill de flesta konsumenter att information kring 
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företagets CSR-arbete ska finnas men mycket få anstränger sig för att hitta den. Utifrån det 

kan man anta att en tydlig och lättillgänglig information är att föredra och sättet att 

kommunicera med sina konsumenter har betydelse för dess effekt.  

 
Nyckelord: CSR, varumärkesimage, förväntningar, attityd, image, kommunikation, 
konkurrensstrategi 
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Abstract 
 
Swedish title: Hur kommunicerar Ellos sitt CSR-arbete till konsumenterna och hur påverkar 
det deras varumärkesimage? 
Authors: Sanna Johansson and Jessica Selling Hafstad  
Publication year: 2013 
Supervisor: Susanne Edstöm 
Thesis language: Swedish 
 
CSR, Corporate social responsibility is a concept that seeks to companies to take their social 
responsibilities. There are several different definitions of the concept but the main value is 
that the companies should take responsibility for the impact on society and the 
environment that their own production contributes to. It’s about everything from reduced 
emissions and more environmental friendly deliveries to ban child labor and work for fair 
wages. As a business, it is about identifying all hazards in their production process and 
establish a policy to work with. Companies choose how they want to work with CSR and 
what they want to publish to their customers. Through a good CSR work and strong 
commitments businesses can strengthen their relationships with their customers and other 
stakeholders, and it may in turn have a positive impact on the company brand. A brand 
should reflect the company's values and if you manage to build favorable associations with 
the brand it will due to a stronger image. Most companies today are more or less forced to 
work actively with CSR. As consumer awareness around the subject increases, the pressure 
on companies increases to clearly communicate a responsible approach to all stakeholders. 
CSR has become a tool to strengthen its competitiveness, as an active environmental 
program means more satisfied customers. 
 
The case company in the paper is Ellos that is a well known brand and one of the largest 
home shopping company in Scandinavia. Ellos has up until now made an active choice not to 
publish much of their work with CSR. This is because they considered it risky to promise too 
much to their stakeholders. Now, however, they have changed their mind and decided to 
work out a better and more transparent way to communicate their commitment through 
their website. 
 
The overall purpose of this thesis is to gain a better understanding of what CSR is and how it 
can be used as a competitive strategy. We want to get a deeper understanding of how it 
affects a company's brand image positively and specifically how it might affect Ellos. The 
thesis also addresses how communication works between Ellos and their consumers. Data 
has been collected with both quantitative and qualitative methods. The collected empirical 
data were analyzed by the theoretical frameworks that address CSR, brand, brand image 
and customer expectations, attitudes and image. 
 
Based on the results of the thesis can we see that CSR definitely can have a positive impact 
on a company's brand image. According to the survey conducted, there was a significant 
proportion who felt that a responsible company gives increased confidence, which in turn 
strengthens the brand. However, one can see a gap between consumers' moral views and 
actual behavior when there were far fewer who would change their buying habits because 
of a highly committed company. Also, to the majority of consumers want to get information 
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about the company's CSR activities but don’t want to make an effort to find it. From that 
result it can be assumed that a clear and accessible information is preferable and the way to 
communicate with their consumers is important for its effect. 
 
 
Key words: CSR, brand image, expectations, attitude, image, communication, competitive 
strategy 
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1. Inledning 
 
I det här avsnittet ligger fokus på att ge läsaren den bakgrundsinformation som behövs för 

att få förståelse för det problem vi kommer behandla. Vi vill ge en översiktlig bild av 

begreppet CSR och hur det kan kopplas ihop med varumärkesimage. Läsaren får också en 

introduktion av Ellos organisation och sociala ansvar. Detta kommer utmynna i en 

problemdiskussion och frågeställningar, samt rapportens syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
 

Ellos är ett stort företag med en lång historia. Företaget grundades år 1947 av Olle 

Blomqvist och 1956 nådde Ellos för första gången en omsättning på en miljon kronor. År 

1983 nådde man sin första miljard i omsättning. Från slutet av 90-talet och framåt ägdes 

Ellos av företaget PPR, och har varit en del av Redcats Nordic tillsammans med varumärkena 

La Redoute, Jotex, OnestopPlus och Shoestyle. Redcats Nordic ser sig idag som Nordens 

ledande distanshandelsföretag, med en omsättning på 3,2 miljarder år 2011 med ungefär 

1000 anställda. Redcats Nordic är i sin tur en del av divisionen Redcats, med en omsättning 

på 30,5 miljarder i omsättning, vars försäljning sker till 61 % på internet. (Ellos, 2013) 

Nyligen såldes företaget till nya ägare, men detta är ännu inte officiellt. Hittills finns bara 

information om Ellos tillhörande Redcats Nordic-koncernen på hemsidan. (Sverigesradio, 

2013) 

 

CSR är en förkortning av Corporate social responsibility och handlar om att man som företag 

aktivt engagerar sig i en positiv samhällsutveckling och jobbar för att minska den negativa 

påverkan på samhälle och miljö. Arbetet och likaså engagemanget är företagsdrivet, det vill 

säga att företagen själva väljer hur de vill jobba med hållbart företagande. (Regeringen, 

2013) Idag står företag inför stora påtryckningar från samhället att ta ett ansvar för den 

ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan de bidrar med. Vi står inför en föränderlig 

värld där man som företagare mer eller mindre tvingas till att jobba med och utforma en bra 

policy för sitt CSR-arbete. Ett intensivt engagemang kan stärka relationen med både 

anställda, kunder och investerare. (CSR Sweden, 2013)  

 

Begreppet CSR kan benämnas olika. Vissa företag kallar det för hållbart företagande eller 

socialt ansvar medan andra benämner det som "Code of conduct" eller miljöpolicy. På Ellos 

hemsida pratar man om miljö och leverantörer. (Ellos, 2013) I grunden handlar det om 

samma saker och berör ämnen som att till exempel förbättra arbetsförhållanden för 

anställda i sina fabriker, använda miljövänligare transportsätt, minska utsläpp och inte 

använda miljöfarliga kemikalier i sin tillverkning. Listan kan göras lång och det finns många 

områden för ett företag där det finns risker som måste kartläggas. Vi kommer använda 

uttrycket CSR som ett samlat begrepp för ansvarstagande inom alla ovanstående områden. 

För att ett företag ska kunna identifiera sin påverkan på samhälle och miljö så måste en 

tydlig medvetenhet om vilka intressenter man har finnas. Det vill säga vilka som påverkas 

och påverkar företagets verksamhet. Det kan vara allt ifrån investerare, kunder och miljö. 
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För att ha en fortsatt bra relation med sina intressenter gäller det att uppfylla deras behov. 

Genom att arbeta för goda relationer stärker man sin position på marknaden och på så vis 

sitt varumärke. Ansvar är en av grundbultarna i god företagsetik. (Borglund, De Geer, 

Halvardsson 2009) 

Ett varumärke står för mycket mer än bara en logotype eller ett företags namn. Idag står ett 

varumärke för en samling av uppfattningar ur konsumentens perspektiv, och utger löften 

om att uppfylla specifika saker. Ett varumärke speglar företagets värderingar och det ska 

uppfattas äkta och genuint för att kunderna ska kunna identifiera sig med det. Det är viktigt 

att man som företaget bygger sitt varumärke inifrån och ut och är transparent eftersom 

konsumenterna ofta söker information hos andra forum än de officiella företagskanalerna 

såsom via media och andra nätverk. Fler företag som kan visa sig uppföra mer miljövänligt 

och etiskt än andra företag, har en stor fördel, då konsumenten förknippar detta med 

företagets varumärke. (Olausson 2009) 

Tidigare har Ellos gjort ett medvetet val att inte exponera så stor del av sitt CSR-arbete 

externt, vilket man nu valt att förändra. Den information som funnits om Ellos arbete med 

CSR är korta textstycken som sammanfattar medvetenheten kring miljö och hur man 

arbetar med sina leverantörer. Informationen har dessutom inte varit tillräckligt 

lättillgänglig för konsumenterna. (Ellos, 2013) 

 

Det pågår nu en process på Ellos för att jobba fram mer och tydligare information kring sitt 

arbete med CSR, då företaget känt av en efterfrågan på detta från sina kunder och andra 

intressenter. Vi såg här en bra chans att i samråd med Ellos undersöka hur de kommunicerar 

ut sitt arbete med CSR, hur kunderna ser på detta och en eventuell påverkan på Ellos som 

varumärke. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Idag är Ellos nordens största distanshandelsföretag med en väl grundad och lojal kundkrets. 

Under en period har Ellos sett en ökad efterfrågan från sina kunder då det råder en brist på 

information om företagets CSR-arbete. För en tid sedan valde man därför att publicera en 

mycket kortfattad information om sitt engagemang på hemsidan. Men är denna information 

tillräcklig för kunderna? Hur påverkar detta Ellos varumärke?  

Kunder ser vanligtvis inte längre ett varumärke som en symbol för företaget utan något som 

bygger på attityder, värderingar och livsstil och det blir där med allt vanligare att kunderna 

efterfrågar något slags miljö- eller etikengagemang. Miljö- och etikengagemang blir således 

allt viktigare för de stora företagen och mellan perioden 2003-2006 ökade den sociala 

ansvarstagande delen i företagens varumärkesstyrka markant. (Olausson, 2009) Hur 

kommer det sig då att Ellos inte kommunicerat sitt engagemang till sina kunder tidigare? 

Enligt Olausson (2009) finns det ett flertal anledningar till att inte ha med sitt CSR-arbete i 

den externa marknadsföringen. En anledning till detta är att företaget vill ta sitt ansvar men 

inte skryta om det utåt. Däremot kan man genom att marknadsföra sitt CSR-arbete vinna ett 

flertal konkurrensfördelar, vilket fler och fler företag väljer att göra. Ellos är ett av dessa 
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företag men hur påverkar det företagets varumärkesimage?  Får kunden en mer positiv bild 

av Ellos som företag genom att ta del av deras engagemang eller förblir bilden av företaget 

densamma? Ett bra arbete med CSR ger ofta en mer positiv uppfattning om företaget då 

kunden får ett intryck av att de tar sitt ansvar. Här gäller det dock att inte lova för mycket, 

vilket i sin tur kan skada företagets image. Grönroos (2008) menar att kunden använder 

image som ett slags filter. En kund som redan har en positiv bild av ett företag och upplever 

en negativ händelse i samband med företaget kan filtrera bort denna händelse. Genom att 

marknadsföra sitt CSR-arbete utåt och på så sätt bygga upp sin image finns det möjligheter 

för kunden att ”filtrera” bort andra mindre bra egenskaper hos företaget. 

Idag pratas det mycket om vikten med att arbeta med CSR och olika miljö- och etikfrågor. 

Det finns många olika åsikter kring detta och ämnet har aldrig varit mer aktuellt än vad det 

är nu. Under vår studietid på Textilhögskolan har vi hört uttrycket ett flertal gånger men 

aldrig gått in på djupet. Intresset för miljö och etik är stort hos oss båda men även hur ett 

företag väljer att framhäva sina olika sidor är av stort intresse. Av den anledningen valde vi 

att kombinera dessa ämnen och undersöka hur företaget Ellos väljer att kommunicera sitt 

arbete med CSR. En av anledningarna till att just Ellos valdes är att det är en nätbutik och 

det finns därför få kanaler att marknadsföra sig på. Detta gör vårt val av företag och ämne 

ännu mer intressant då vi vill ta reda på hur konsumenten ser på Ellos varumärke och om de 

kopplar ihop det med etik och miljö.  

I samband med uppsatsen har det uppstått funderingar kring hur Ellos kommunicerar sitt 

CSR- arbete utåt i jämförelse med andra e-handelsbutiker. Därför undersöktes den engelska 

e-handelsbutiken Asos och den amerikanska e-handelsbutiken och detaljhandeln Sears. I 

jämförelse med dessa företag är Ellos information om CSR mycket liten. Asos information 

om CSR är liknande den Ellos har även om informationen som finns här är mycket mer 

konkret och exempel på certifieringar ges. Det amerikanska företaget Sears har i sin tur en 

mycket utvecklad kommunikation av sitt CSR- arbete. Här kommer läsaren in på en helt ny 

hemsida angående hållbar utveckling och kan bland annat få ta del av Sears mest 

miljövänliga produkter. Här uppstår frågor om Ellos kommunikation om deras CSR- arbete 

kommer att utvecklas på samma sätt som andra e-handelsbutiker i framtiden.  

 

1.3 Problemformulering 
 

Genom bakgrund och problemdiskussion får vi en tydlig bild av den tidigare bristen på 

kommunikation från Ellos sida angående sitt sociala ansvar som företag. Marknaden 

efterfrågar mer information och Ellos har länge valt att inte offentliggöra stora delar av sitt 

arbete med CSR på deras hemsida. I nuläget jobbar de fram ett bättre och mer transparent 

sätt att förmedla det engagemang de verkligen står för. Deras agerande väcker frågor kring 

hur arbetet egentligen ser ut och den bakomliggande orsaken till ett starkare engagemang. 

Funderingar kring konsumenternas åsikter och deras makt dyker upp, samt påverkan på 

Ellos som varumärke. Dessa frågor är grunden till rapportens huvudfrågeställning. 
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Hur kommunicerar Ellos sitt CSR arbete till konsumenterna och hur påverkar det deras 

varumärkesimage? 

För att komma fram till vår huvudfrågeställning har vi även valt att använda oss av några 

delfrågor. Dessa lyder:  

   

- Är den information som finns om Ellos arbete med CSR tillräcklig för kunderna eller finns 

det en efterfrågan på mer?  

- Hur kommer det sig att Ellos inte valt att kommunicera sitt arbete med CSR bättre tidigare?  

- Kommer Ellos varumärkesimage förändras när de gör sitt CSR- arbete mer offentligt? 

- Är CSR en bra konkurrensstrategi för Ellos? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka och identifiera Ellos arbete med CSR och hur det 

kommuniceras ut till konsumenterna. Vi ska även presentera konsumenternas åsikter kring 

ämnet och få en fördjupad kunskap i hur CSR kan påverka Ellos som varumärke. 

1.5 Avgränsningar 
 

Inriktningen på studien är företaget Ellos och deras arbete med CSR samt hur det 

kommuniceras ut till deras konsumenter. Det valda företaget anser vi extra intressant då det 

är ett e-handelsföretag med begränsade kanaler att kommunicera på och det faktum att de i 

nuläget jobbar med att offentliggöra en större del av sitt engagemang till sina kunder via sin 

hemsida. Studien begränsas till det valda företaget och deras specifika CSR arbete.  

Definitionen av CSR är väldigt bred och kan diskuteras ur ett flertal synvinklar och 

perspektiv. Vi har valt att presentera den övergripande bilden av begreppet CSR utan att 

gräva allt för djupt i vardera ämnesområde. Vidare kommer vi fokusera på att presentera 

CSR ur ett konkurrensstrategiskt perspektiv. Begränsningen ska ge läsaren den information 

den behöver för att förstå syftet med studien.  

Vårt extra fokus ligger på att studera hur Ellos CSR arbete kan komma att stärka deras 

varumärkesimage och hur ett starkt miljöengagemang kan fungera som en 

konkurrensstrategi. 

2. Metod  
 

Det här avsnittet behandlar informationsbehovet och val av undersökningsmetod. Vi 

beskriver den datainsamlingsteknik och vilket urval som använts för att få ett så rättvisande 

svar som möjligt. Vi avslutar med en metodreflektion där vi diskuterar undersökningens 

validitet och reliabilitet.   

2.1 Informationsbehov  
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För att vår empiriska studie ska få så bra och relevanta resultat som möjligt kommer vi att 

behöva samla in en stor mängd information som belyser problemområdet. Den teoretiska 

referensramen beskriver de begrepp som är kopplade till problemområdet och ger läsaren 

en bra grund till att sätta sig in i studien. Teori använder vi oss utav för att lösa och förstå 

verkligheten och är byggstenar till de begrepp som ska behandlas i referensramen. 

Referensramen utgör i sin tur den kunskapsmässiga begränsningen inom undersökningens 

problemområde. I rapportens teoretiska referensram kommer vi ta upp begreppen CSR, dels 

den universella definitionen samt hur det används för att stärka sitt varumärke. Vi kommer 

även beskriva teorin bakom begreppen varumärke och varumärkesimage. Referensramen 

knyts ihop med en beskrivning av kundernas förväntningar och attityd till ett varumärke.  

För att uppnå ett så tillförlitligt resultat som möjligt i den empiriska studien kommer vi att 

använda oss utav en kombination av kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. Det 

innebär att olika typer av empiri kommer att samlas in, analyseras och bearbetas. En 

kvantitativ undersökning uttrycks i siffror och antal. I vårt fall använder vi oss utav en 

enkätundersökning av kvantitativ karaktär, det vill säga att frågor och svar ska resultera i 

statistisk data, men att undersökningen i sig inte berör tolkning av siffror. Kvalitativ data 

uttrycks i ord och text och helhetsförståelsen är viktigare än delarna. Metoden används för 

att bygga teorier och förstå sammanhanget (Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C. & 

Haglund, L. 2010). Vi kommer att samla in den kvalitativa datan genom intervju med Ellos 

om deras arbete och syn på CSR samt hur det påverkar deras varumärke. Den kvantitativa 

undersökningen kommer representera konsumenternas tankar och åsikter kring Ellos och 

CSR. Genom att undersöka båda parters sidor binder vi samman rapporten och skapar ett 

helhetsperspektiv som sedan kan analyseras och bearbetas på ett trovärdigt sätt.   

 

2.2 Kvalitativ intervju 
 

En personlig intervju kännetecknas av att det finns en respondent och en intervjuare. 

Anledningen till att en personlig intervju valdes i denna uppsats är eftersom det är ett 

effektivt sätt att generera värdefull data. En förutsättning här är dock att intervjuaren 

formulerar frågeställningarna på ett bra sätt och att respondenten har möjlighet till att 

uttrycka sig klart och tydligt. Intervjuer är ett bra tillvägagångssätt då meningen är att 

respondenten ska uttrycka sig med egna ord samtidigt som intervjuaren kan ställa olika 

slags följdfrågor. En nackdel vid personlig intervju är att den är dyr då den ofta tar lång tid 

att genomföra och kostnaden per kontakt är oftast dyrare än de andra 

insamlingsteknikerna.  

Vi har valt att använda oss av en ostrukturerad intervju som tillvägagångssätt eftersom man 

får tillgång till djupare material än vad vi skulle fått tillgå i en strukturerad intervju. En stor 

fördel är även att informationen som fås vid intervjutillfället är anpassat till 

undersökningens problem. (Christensen et al. 2010)  

För att få ut så mycket som möjligt av vår intervju, skickades intervjufrågorna via e-mail i 

god tid innan intervjun så att respondenten skulle få tid att förbereda sig. I den intervju som 
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gjordes på Ellos huvudkontor i Viared, Borås, intervjuades Lena Berger Andersson som 

arbetar som kvalitets- och miljökoordinator. Denna intervju har till syfte att ta reda på Ellos 

ståndpunkt i deras arbete med CSR och hur det dagliga arbetet ser ut inom detta område. 

Innan intervjun såg vi till att vara väl pålästa om CSR för att få ut så mycket som möjligt av 

de svar vi fick. Vi lade även stor vikt vid de frågor som ställdes och såg till att de var öppna 

frågor som gick att utveckla.  

 

2.3 Kvantitativ enkätundersökning 
 

Tillvägagångssättet för vår kvantitativa undersökning var en webbenkät. Detta alternativ 

valdes då det är snabbt, kostnadseffektivt och ger stora geografiska möjligheter. 

Webbaserade enkäter är även ett billigt alternativ i jämförelse med enkäter som skickas ut 

via post och de tekniska möjligheterna blir större.  

I utformandet av enkäten togs det stor hänsyn till att många av de som ska svara på enkäten 

inte är så insatta i arbetet med CSR. Därför lades det stor vikt vid att utforma frågorna så att 

de blev lättförståeliga. Vi valde även att ge respondenterna ett flertal svarsalternativ i 

enkäten. Vid en webbenkät finns flera tillvägagångssätt då man kan informera om den via 

email eller post. Vi valde att informera om vår enkät genom sociala medier och genom email 

för att få så stor spridning som möjligt.  

Frågorna som används i en enkät måste vara väl utformade och det måste vara klart vilket 

syfte undersökningen har. Det är även viktigt att de frågor som finns i enkäten uppfattas rätt 

av respondenterna. Många föredrar att svara på frågor med olika svarsalternativ, så kallade 

slutna frågor. Här kryssar respondenten i det svarsalternativ respondenten anser stämmer 

bäst överens med sin egen åsikt. En viktig faktor är att svarsalternativen är så heltäckande 

som möjligt genom att alla tänkbara uppfattningar finns representerade. (Christensen et al. 

2010)  

 

2.4 Metodreflektion 
 

Vi har använt oss av både en kvalitativ intervju och en kvantitativ enkätundersökning. Vi 

valde att använda oss av en kvalitativ intervju med Lena Berger Andersson på Ellos eftersom 

hon tar del av det dagliga arbetet på Ellos och var den person som vi ansåg kunde ge den 

information vi behöver till vår uppsats. Trots att vi är nöjda med vårt tillvägagångssätt för 

det med sig det vissa nackdelar och risker. En risk skulle kunna vara den subjektivitet som 

kan uppstå när någon representerar sitt företag dvs. att respondenten endast talar om de 

positiva sidorna av företaget. För att förebygga detta gjorde vi vårt bästa för att ställa frågor 

där svaren blev så objektiva som möjligt samt genom att vara ordentligt pålästa. Enligt 

Christensen (2010) är ett vanligt fel som kan uppstå vid en intervju är att denne håller inne 

med någon typ av information vilket ofta beror detta på att respondenten inte har 

tillräckligt stort förtroende för intervjuaren.  
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Även den kvantitativa enkätundersökningen som utförts kan föra med sig vissa risker. En risk 

med enkäten kan vara att vi inte når ut till så många vi tänkt oss. Detta på grund av att vi är 

begränsade i vårt sätt att nå ut till människor då vi lagt ut enkäten på det sociala mediet 

Facebook och via email. Vi är ute efter att nå Ellos kundkrets för att få ut så relevanta svar 

som möjligt av enkäten. Genom att skicka ut vår enkät via email och sprida den så långt som 

möjligt via Facebook hoppas vi dock att vi når ut till tillräckligt många kunder.  

En annan risk med enkäten är att respondenterna inte uppfattar frågorna eller syftet med 

enkäten på rätt sätt, vilket är en stor grund i att få ut den information som behövs av 

enkäten. Enligt Christensen (2010) är det viktigt att fundera över vilken information varje 

fråga kommer ge och hur respondenten kommer uppfatta frågorna.  

Genom att använda oss av dessa metoder anser vi att vi kommer få den information som 

behövs. Utav den kvantitativa enkätundersökningen kommer vi få kundens perspektiv på 

hur Ellos arbete med CSR kommuniceras och hur de ser på Ellos varumärke. Genom den 

kvalitativa intervjun med Lena Berger Andersson på Ellos kommer vi ta reda på hur Ellos i 

dagsläget kommunicerar sitt arbete med CSR. Dessa metoder kommer ligga till grund inför 

analysen och hjälpa oss ta reda på uppsatsen syfte, nämligen hur Ellos kommunicerar sitt 

CSR-arbete och hur det påverkar deras varumärkesimage. 

2.4.1 Validitet och reliabilitet  
 

Undersökningens validitet spelar en stor roll i den kvantitativa och kvalitativa 

undersökningen. Validiteten i en undersökning avgör i vilken grad det som avsågs att mätas 

har mätts. Validitet kan även kopplas till trovärdighet som avgör hur resultatet av 

undersökningens resultat stämmer överens med verkligheten. Detta kan i sin tur definieras 

som intern validitet. Extern validitet handlar istället om graden av generaliserbarhet. En 

viktig faktor är att resultatet av våra undersökningar är relevanta och stämmer överens med 

syftet av undersökningarna. För uppnå validitet krävs det även att underökningen är 

reliabel. Reliabilitet syftar till att man ska kunna uppnå samma resultat vid upprepade 

mättillfällen med samma typ av mätmetod. Under arbetets gång är det viktigt att bedöma 

tänkbara felkällor för att säkerställa rapportens validitet och reliabilitet. (Christensen 2010) 

Vi anser att undersökningen som genomfördes är valid och reliabel då respondenterna 

representeras enbart av Ellos aktuella kunder och ger därmed en rättvisande bild av hur 

Ellos kommunicerar ut sitt CSR-arbete.  

3. Teoretisk referensram 
 

I den teoretiska referensramen presenteras i huvudsak vad ett varumärke och 

varumärkesimage är, kundernas förväntningar och attityder samt begreppet CSR. Vi tar 

även upp CSR som konkurrensstrategi och dess för- och nackdelar.  

3.1 Vad är ett varumärke?   
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Idag står ett varumärke för så mycket mer än ett namn, ett tecken eller en symbol som 

används för att identifiera säljarens produkter och tjänster och skiljer dem från 

konkurrenternas. Idag kommunicerar varumärken idéer, en samling av uppfattningar ur 

konsumentens perspektiv samt utger löften om att uppfylla specifika saker.  

Det blir svårare och svårare att sälja en vara genom dess produktegenskaper, det behov 

man svarar på måste vara mer djupliggande. Detta har lett till att dagens företag i större och 

större utsträckning riktar in sig på att bygga upp varumärken som tillför en social tillhörighet 

och livsstilskoncept till kunden. Konsumenterna förväntar sig i sin tur mer av företagen, då 

de vill att varumärkena ska spegla deras värderingar och kan idag ses som en slags social 

pusselbit. Från att bara varit en symbol för ett företag står ett varumärke idag för så mycket 

mer och kan nästan ses som en egen personlighet.  

Miljöproblemen och de sociala problemen i världen växer i takt med att vår välfärd växer. 

Kan man som företag uppföra sig mer miljövänligt och etiskt än andra har man en stor 

fördel då konsumenten förknippar detta med företagets varumärke. Däremot är det inte 

alla som upplever detta positivt då det ibland kan vara svårt att identifiera sig med den 

speciella image dessa egenskaper kan föra med sig. (Olausson, 2009) 

 

3.1.1 Varumärkesimage 
 

Det som styr varumärkets position på marknaden är den uppfattning som den totala 

målgruppen har. Det ultimata för ett företag är att konsumentens bild av varumärket 

stämmer överens med hur företaget själva ser på det och vill att konsumenten ska se på det. 

Det handlar om att få identitet, image och profil att överlappa varandra. Som modellen 

nedan visar så skapar dessa tre parametrar den övergripande uppfattningen av varumärket, 

dvs. företagets varumärkesimage. Företag som lyckas med detta har mest troligt en bättre 

position på marknaden än sina konkurrenter. Lyckas man bygga fördelaktiga associationer 

till sitt varumärke har man till följd en stark image. Socialt ansvarstagande företag är ofta 

förknippade med en positiv image hos kunderna. De flesta är även beredda att betala mer 

för ett starkt varumärke där kunden vet vad den får. På så sätt menar man att varumärket 

fungerar som informationsbärare, att det skänker kunden trygghet både i den ekonomiska 

och psykologiska risken i samband med köpet. (Gezelius & Wildenstam, 2011)  

 

Figur1: Modell identitet-image-profil. Källa: vivisionarer.se 
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3.3 Kundernas förväntningar, attityder och image  
 

3.3.1 Förväntningar 
 

Ett företag har många faktorer att ta hänsyn till vad gäller förväntningar från kund då det 

finns ett flertal olika definitioner av förväntan.  Den generella definitionen av förväntan är 

en persons subjektivt uppfattade sannolikheter för att nuvarande eller kommande 

händelser utvisar sig på tänkt sätt.  Eftersom det är efter sina förväntningar kunden 

utvärderar företaget spelar de olika typerna av förväntan stor roll. Det är viktigt för företag 

att vara medvetna om att kundens förväntningar av tidigare erfarenheter och köpvanor, 

även muntlig och skriftlig information, spelar en viktig roll vid butiksval.  

Förväntningar kan vara svåra att påverka, trots detta är det mycket viktigt för företag att ha 

dem i åtanke vid utvärderingar och mätningar. En annan viktig funktion förväntningar 

förfogar över är den kundtillfredsställelse som uppkommer efter ett butiksbesök eller köp 

men även för den långsiktiga relationen mellan butiken och kunden. I och med detta har 

butiken ett ansvar att de löften som ges till kunden, och de förväntningar som skapas kan 

uppfyllas. (Boström & Hernant, 2010) 

3.3.2 Attityder 
 

Attityder har en stor betydelse vid beslutsfattande men det har även en viktig roll vid 

kundtillfredsställelse. Kopplingen mellan attityder och butiker kan vara allt från prisnivå, 

service och varumärken. Attityder förespråkar vad en konsument tycker om något, 

exempelvis ett företag. Attityder utger även en stor del i att skapa ett beteende, exempelvis 

vilket varumärke konsumenten söker. För att detta ska ske måste attityden dock övergå i ett 

beteende och en förutsättning till detta är att attityderna ska vara tillgängliga i minnet. 

Överlag spelar attityder en stor roll vid konsumentens val av butik och har en stark koppling 

till image. (Boström & Hernant, 2010) 

3.3.3 Image 
 

Image är den övergripande bild kunden får exempelvis av ett företag eller butik. Det är en 

inställning till något grundat på erfarenhet eller föreställningar. Image har en positiv 

inverkan på val av butik och spelar en betydande roll under hela köpprocessen, från det att 

kundens behov uppstår till att utvärderingen av köpet görs. Image har störst påverkan på 

kundens förväntningar som även dem har en stor påverkan på hela köpprocessen. En viktig 

faktor i köpprocessen är den utvärderande delen som ofta avgör om kunden väljer att 

återvända till butiken. (Boström & Hernant, 2010) 

Grönroos (2008) menar att image spelar fyra framstående roller för en organisation. Den 

första av dessa roller är ”image som ett sätt att kommunicera förväntningar”. Här uppstår 

förväntningar av en butik eller varumärke i samband med exempelvis extern 

marknadsföring, personlig försäljning och tidigare erfarenheter. Utifrån dessa faktorer 

skapar kunden en uppfattning om butikens eller varumärkets image. En stark image kan ge 

ett företag starka konkurrensfördelar då det kan stärka kundens förtroende. En viktig faktor 



16 
 

här är dock att företagets image ska stämma överens med kundens förväntningar, på grund 

av att kunden kan bli besviken om förväntningarna inte nås upp.  Om den verkliga 

upplevelsen av företaget däremot överträffar kundens förväntningar är detta bara ett plus.  

Den andra rollen Grönroos (2008) gestaltat är ”image som ett filter”. Här menar Grönroos 

att image fungerar som ett slags filter genom kundens förväntningar och erfarenheter. 

Detta kan förklaras med att den kund som redan har en positiv bild av ett företag och 

upplever en negativ händelse, inte får en sämre attityd till butiken i någon större 

bemärkelse.  Om kunden dock redan har en negativ bild av företaget blir denna bild mer 

negativ och kundens image av butiken skadas ytterligare. I och med detta fungerar image 

som ett skydd mot små eller tillfälliga problem för företaget.  

Den tredje rollen är ”image som en funktion av både förväntningar och erfarenheter”. Här 

menar Grönroos (2008) att kunden startar en slags process som utgör kundens uppfattade 

servicekvalitet genom att bygga upp förväntningar och jämför detta med den upplevda 

verkligheten. Här gör kunden en jämförelse mellan den upplevda servicekvaliteten och den 

uppfattade bilden av företaget och dess image.   

Den fjärde och sista rollen Grönroos (2008) diskuterat är ”image som en intern och extern 

påverkan”. Här talar Grönroos (2008) om vikten av att även de anställda har en positiv bild 

av företaget. För att de anställda ska kunna prestera och göra ett bra jobb är det viktigt att 

de har en positiv bild av företaget. Detta ger i sin tur kunderna en positiv bild av företaget.  

 

3.4 CSR- corporate social responsibility 
 

CSR grundades i USA och är en förkortning av Corporate social responsibility. Definitionerna 

av CSR är många och både i den akademiska världen och företagsvärlden har det uppstått 

förvirring kring begreppet. Vissa menar på att det att det inte går att hitta någon exakt 

definition, medan andra säger att det finns alldeles för många. Skillnaden i de olika 

definitionerna ligger oftast i vilket område de fokuserar på, men grunden är alltid den 

samma.(Dahlsrud, 2006) I stort syftar det till företags sociala ansvar mot samhället när det 

kommer till miljö, ekonomi och hållbar utveckling. Att som företag arbeta med CSR innebär 

att man tar ansvar för och upprätthåller regler kring dessa parametrar genom hela sin 

produktionskedja. Det kan handla om allt från minskade utsläpp och återvinning till 

mänskliga rättigheter och fabriksarbetares hälsa och säkerhet. (Kogg, 2009)  

Att arbeta med CSR är ingenting nytt. Företag har alltid haft en påverkan på sin omgivning 

och i takt med globalisering och en snabbt växande marknad ökar kraven från nya aktörer 

och olika nationella lagstiftningar(Dahlsrud, 2006). Idag finns det regelverk som ställer krav 

på mänskliga rättigheter, miljö och arbetsförhållanden. Att arbeta med CSR handlar numera 

snarare om normer, det vill säga oskrivna regler som är frivilliga att följa. (Borglund, De Geer 

& Halvardsson, 2009) Det handlar nästan uteslutande om konsumenternas krav på 

marknaden och deras makt att påverka. Företag bör vara väl insatt i sin policy och ta arbetet 

seriöst för att det ska få effekt hos konsumenten. Ett företag som inte har ett starkt 

engagemang i sitt sociala ansvar kan lätt få negativa effekter. (Gezelius & Wildenstam, 2011) 
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Detta är en grundtanke i CSR-begreppet. För att ett företag ska kunna fortsätta sin 

affärsförmåga måste de verka i samstämmighet med sin omgivning. Bryter man mot dessa 

normer skapas missförtroende hos intressenterna och man riskerar att tappa sin position på 

marknaden eller förlorar viktiga samarbetspartners. Numera handlar det om hur man ska 

arbeta med CSR inte om man ska göra det. Utifrån företagets resurser och kompetens och 

beroende på vilken bransch man befinner sig i gäller det att själv definiera sitt ansvar. 

(Borglund, De Geer & Halvardsson, 2009) 

3.4.1 CSR och intressentmodellen 
 

För att kunna identifiera sin påverkan och avgöra vilken typ av ansvar man bör ta som 

företag är det viktigt att känna till sina intressenter samt hur dessa berörs av verksamheten. 

Intressentmodellen används för att kartlägga och hantera sina relationer. En intressent kan 

definieras som någon som påverkas av företagets verksamhet och som i sin tur påverkar 

företaget. Det kan vara allt från leverantörer, kunder och aktieägare till samhälle och miljö. 

För att kunna behålla sina intressenter och ha fortsatt god relation till dessa måste 

företagen arbeta för att uppfylla en befintlig del av deras krav. Ledningens roll i 

sammanhanget är att uppföra en balans mellan intressenternas anspråk och företagets 

överlevnad. (Borglund, De Geer & Halvardsson, 2009) Som chef på ett stort företag måste 

man ha en medvetenhet kring verksamhetens standarder, regelverk och intressenternas 

efterfrågan på CSR. Det är även viktigt att förstå att kraven kan variera avsevärt mellan 

länder, regioner och branscher. Företagen bör också vara medveten om att divisionschefer 

är under ständig press från anställda, leverantörer, frivilligorganisationer och myndigheter 

att öka sitt engagemang i CSR. (McWilliams, Siegel & Wright, 2006) Genom att arbeta mot 

att ha långsiktiga och goda relationer till sin omgivning stärker man förtroendet och sin 

position på marknaden, vilket i sin tur kan ge stora konkurrensfördelar. Detta är något som 

är speciellt viktigt hos de stora företagen med mycket makt och stor miljöpåverkan. Ansvar 

är med andra ord grundbulten i god företagsetik. (Borglund, De Geer& Halvardsson, 2009) 

 

Figur 2: Intressentmodellen. Källa: Borglund, De Geer & Halvardsson, 2009 
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3.4.2 CSR internt i företaget 
 

I arbetet med CSR och utformningen av företagets policy handlar det mycket om att det ska 

fungera tillsammans med den befintliga affärsidén. CSR-arbetet ska vara ett stöd till 

verksamheten och bör ses som en ständigt utvecklande process. Man behöver ha god 

översikt över sina inköpsrutiner, vilka leverantörer man använder och de anställdas 

arbetsförhållande. Det handlar om att kartlägga alla risker och upprätta bra rutiner för 

uppföljning och hantering om problem skulle dyka upp. (Gezelius & Wildenstam, 2011) CSR 

ska vara en del av företagets värdegrund och på så sätt även speglas i personalens och 

ledningens uppförande mot varandra, hanteringen av ledningens maktposition och de etiska 

regler som finns formulerade i organisationen. Allt ska hänga ihop på ett sådant sätt att 

intressenterna och däribland kunderna, får en tydlig bild av vad företaget står för. Det är 

viktigt att hela personalstyrkan är insatt och har kompetens att agera i etiska frågor. Här 

gäller det att först och främst arbeta fram en medvetenhet kring etiska frågor och på så sätt 

skapa förståelse för det inom organisationen. Det etiska engagemanget bör vara en del av 

ledningens styrning av företaget och återfinnas genom alla led så som modellen visar. Den 

interna processen hanterar den egna etiken, den externa processen hanterar 

intresserelationerna. (Borglund, De Geer & Halvardsson 2009) 

 

Figur 3: Modell ur boken Värdeskapande CSR – Hur företag tar socialt ansvar – Borglund, De Geer & 

Halvarsson, 2009 

3.4.3 CSR som konkurrensstrategi 
 

Konkurrensstrategi kan förklaras med att det är en slags blandning och betoning av de 
konkurrensmedel företaget väljer att framhäva. De konkurrensmedlen man väljer att 
betona, används för att få kunderna att återvända till butiken. (Boström & Hernant, 2010)  
 
Till största del är det företagets hållbarhetsstrategier som kommuniceras till omvärlden. De 
frågor företaget kommunicerar är hur verksamheten ser ut när den är hållbar, och hur 
vägen dit ser ut. Det som alltså förs ut till allmänheten är visionerna företaget har, de 
åtgärder som ska tas till, och de resultat som uppnås. Genom att företaget kommunicerar 
åtgärder som är kopplade till företagets kommunikation förmedlar man trovärdighet och 
djup till omvärlden. De företag som lyckas med detta är de som låter åtgärderna tala för sig 
själva genom att vara sakliga och konkreta med det man vill kommunicera. Då företaget 
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kopplar sina åtgärder till visionen lovar de något omvärlden senare kan kontrollera och 
återkoppla till vilket i sin tur ger intressenterna transparens. (Olausson, 2009) 
 
Under 2000-talets början ökade användandet av CSR bland västvärldens företag kraftigt. 
Hela 97 procent av de 150 största företagen inom EU presenterade 2007 ett CSR-
engagemang på sin hemsida. I Sverige hade 75 procent av de 100 största företagen 
presenterat sitt CSR arbete till sina kunder via sin hemsida. (Jutterström & Norberg, 2011)  
 
Miljö och hållbar utveckling har de senaste åren klättrat högt upp på listan när det kommer 

till marknadsstrategier. Det handlar inte bara om att göra rätt för sig, utan även till stor del 

att öka sina konkurrensfördelar på den egna marknaden. (Rosén, 2011) 

Idag är framför allt de stora företagen mer eller mindre tvungna att arbeta aktivt med CSR. I 

takt med att konsumenternas medvetenhet kring ämnet ökar, ökar också pressen på 

företagen att tydligt kommunicera ett ansvarsfullt förhållningssätt till samtliga intressenter. 

CSR har numera blivit ett verktyg för att stärka sin konkurrensförmåga. Ett aktivt miljöarbete 

ger nöjdare kunder och minskar risken för att hamna i negativ media. (Gezelius & 

Wildenstam, 2011) Som företag är det viktigt att ha i åtanke att många kunder inte vänder 

sig direkt till företaget för information utan förlitar sig på andrahandskällor där media spelar 

en stor roll. (Kogg, 2009) 

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv spelar CSR och den efterföljande kundmakten en stor 

roll. För att maximera sin vinst räcker det inte med att endast tillfredsställda kunder utan 

det krävs att man ligger i framkant och ständigt offentliggör sitt arbete med hållbar 

utveckling till omvärlden. Medvetna kunder ställer höga krav på dagens företag och låga 

priser kompenserar inte upp för ett dåligt skött socialt ansvar. Det handlar alltså inte enbart 

om en moralisk fråga utan till stor del om god marknadsstrategi. Ett starkt engagemang ger 

företaget ett mervärde, konkurrensfördelar och en starkare image. (Gezelius & Wildenstam, 

2011) 

Olausson (2009) menar dock att det inte alltid är självklart för ett företag att kommunicera 

sitt miljö- och etikengagemang och det kan vara svårt att avgöra om det ska vara en del av 

företagets varumärke eller inte. De företag som väljer att inte kommunicera sitt miljö- och 

etikarbete går idag under benämningen ”green muting”. Det finns enligt Olausson 6 olika 

anledningar för ett företag att inte redogöra sitt arbete med CSR utåt. Nedan redogörs 

dessa anledningar:  

 
1. Företaget vill visa sig ödmjukt 

Många företag vill inte ta sig vatten över huvudet och framstå som bättre än man 
faktiskt är. Att ett företag utger sig göra mer än man faktiskt gör, kan i sin tur vara 
mycket riskfyllt och företaget framstår istället som skrytsamt.  

 
2. Företaget vill gå den tysta vägen 

Ibland kan det vara ett medvetet val av företaget att inte kommunicera sitt miljö- 
och etikarbete, men väl så framgångsrikt. Istället låter företaget sitt goda arbete 
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sprida sig till medvetna kunder, som i sin tur fungerar som frivilliga ambassadörer för 
företaget.  
 

3. Företaget vill undvika en komplex fråga  
Företaget kan vilja hålla sig borta från dessa frågor, då det är en process som hela 
tiden rör sig framåt. Här är det svårt för företaget att veta hur arbetet kommer 
framstå utåt.  
 

4. Företaget vill inte bli attackerat 
Ett företags arbete med miljö- och etikfrågor granskas ofta och på grund av rädsla 
väljer företaget därför istället att inte förmedla detta arbete utåt. Helt enkelt för att 
slippa kritik och oväntade attacker.  

 
5. Företaget vill hålla sig inom regler och lagar 

Enligt lag ska ett företags miljöargument kunna styrkas med aktuell faktabaserad 
information. Suddiga och oklara påståenden ska undvikas. Detta kan leda till att ett 
företag vill vara försiktiga med att marknadsföra sitt miljö- och etikarbete och på det 
sättet hålla sig på säker mark.  
 

6. Företaget betraktar deras kunder som ointresserade 
Beroende på vilken målgrupp företaget har kan intresset för miljö- och 
etikengagemang variera. Detta är viktigt för företaget ha i åtanke i sin externa 
marknadsföring.  

 

Liksom dessa skäl att inte kommunicera sitt miljö- och etik engagemang, nämner Olausson 
(2009) flera anledningar till att faktiskt marknadsföra det. Dessa anledningar är:  
  

1. Företaget vill ge ett löfte till allmänheten 
Om företaget utger ett löfte till offentligheten innebär det att alla vet om löftet vilket 
gör det svårare att bryta. Detta kan leda till att hela organisationen anstränger sig 
extra mycket för att nå det utsatta målet.  
 

2. Företaget vill nå en större marknad 
En stor grund till all marknadsföring är att skapa en marknad och ett behov. Detta 
går även att implementera på företags miljö- och etikengagemang då det ger 
företaget en möjlighet att skapa nya marknader och behov.  
 

3. Företaget vill förespråka en samhällsförändring  
Många företag är angelägna om att ligga ett steg före sina konkurrenter, att skapa 
sin egen marknad. Att accelerera en samhällsförändring och att driva ett 
förändringsarbete är ett bra sätt för ett företag att visa vad de står för och få andra 
att följa efter.  
 

4. Företaget eftersträvar en konkurrensfördel 
Miljö- och etikfrågor förväntas bli allt viktigare för företag vilket leder till att det ger 
konkurrensfördelar för företag som arbetar aktivt med detta.  
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3.4.4 Svårigheter med CSR som konkurrensstrategi 
 

Att använda CSR som konkurrensstrategi är inte helt lätt och problemfritt. Inom ett företag 

kan nästan alla beslut och aktiviteter kopplas till någon form av miljöpåverkan. Att kartlägga 

och vidta åtgärder genom hela produktionskedjan är ett mycket komplext uppdrag och att 

som företag definiera sitt eget ansvar kan vara svårt. Tar man på sig ett allt för starkt 

engagemang kan man lätt hamna i en situation med negativ uppmärksamhet då det är näst 

intill omöjligt att ha kontroll över precis allt som företaget påverkar. 

Kritik har även riktats mot att använda CSR på grund av press från intressenterna. Framför 

allt aktieägare anses ha ett kortsiktigt intresse av miljöfrågor och hållbar utveckling. Man 

menar också på att ett allt för starkt engagemang kan missgynna företagets utveckling, 

produktion och verkliga syfte. (Rosén, 2011) 

Man kan även diskutera det glapp som finns mellan människors värderingar och handlingar. 

Det är inte alltid intresset är så starkt att man verkligen agerar. Viss beteendeforskning 

menar på att kännedom påverkar värderingar som i sin tur leder till handling. Medan andra 

menar att människor ofta handlar utan varken kännedom eller kunskap, vilket motsätter 

teorin om att använda CSR som konkurrensstrategi. Om konsumenterna inte ändrar sitt 

köpbeteende trots ökad kännedom om företagets ansvarstaganden har arbetet i sig mycket 

liten effekt rent affärsmässigt.(Olausson, 2009) 

4. Resultat  

 

Det här avsnittet presenterar resultatet av den kvalitativa intervjun med Ellos huvudkontor 

och den kvantitativa enkätundersökningen med konsumenterna. Intervjun presenteras i 

löpande text och enkätundersökningen sammanställs i diagram. 

 

4.1 Kvalitativ intervju 
 

Den kvalitativa intervjun genomfördes på Ellos huvudkontor i Borås med deras kvalitets- och 

miljökoordinator Lena Berger Andersson. Resultatet av intervjun berör Ellos arbete med 

CSR, hur det kommuniceras till konsumenterna, hur de ser på deras ansvar som företag 

samt förhoppningar om framtiden.  

Lena Berger Andersson jobbar främst förebyggande med att säkerställa Ellos krav på deras 

leverantörer och att se till att de ständigt uppdateras. Arbetet med CSR är något de är stolta 

över och lägger ner stora resurser på även om det finns en önskan om att utmärka sig ännu 

mer. Berger Andersson menar dock på att det är viktigt att se till det man gör just nu och 

känna att det är viktigt. Att man inte alltid ska fokusera på vart man gärna hade velat vara.  

På Ellos arbetar man mycket med miljöfrågor och delar upp det i två kategorier, ”miljö i 

produkt” och ”miljö i anläggning”. När det kommer till ”miljö i anläggning” så handlar det 

arbete om att bedriva verksamheten så miljövänligt som möjligt. Där tittar man på 
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transporter, utsläpp, energiåtgång etc.  ”Miljö i produkt” syftar till att producera så 

miljövänliga produkter som möjligt. Det gör man genom att designa varan miljövänligt från 

början, att använda miljövänligare material, återvunnet material och använda mindre 

tillbehör osv. Man kan även jobba med miljömärkningar av produkterna. Olika typer av 

miljömärkningar är dock inget Ellos arbetar med i en större utsträckning. Det beror främst 

på att det ofta innebär merarbete och mycket resursbehov för att följa och efterleva dessa 

typer av märkningar. Berger Andersson berättar att hon personligen gärna haft ett 

samarbete med BCI (Better cotton initiative). BCI är ett initiativ som hjälper bönder med 

utbildning till bättre bomull där det används mindre vatten och kemikalier i odlingen. Detta 

är inget som är aktuellt för företaget idag. Istället har man en rad andra samarbeten med 

miljöorganisationer av olika slag. Några exempel på dessa är STWI (Swedish textile water 

initiative) som jobbar med vattenfrågor och SSEI (Swedish shoe enviornmental initiative) 

som handlar om att designa, tillverka och använda skor på ett miljövänligt sätt.  

Arbetet med Ellos CSR-arbete är en ständigt utvecklande process. Berger Andersson menar 

på att jobbar man inte med CSR frågor som företag så kommer man inte finnas kvar länge 

till. Ellos har arbetat med uppförandekoder hos sina leverantörer sedan slutet på 90-talet. 

Det är en föränderlig värld och det gäller att hänga med, hålla kolla på sina leverantörer och 

uppdatera sina krav. För att veta att kraven och uppförandekoderna följs och att standarden 

hålls uppe utför de inspektioner ute på fabrikerna. Ellos använder sig utav en extern firma 

som utför inspektionerna åt dem. Leverantörerna får i förtid veta att det kommer ske en 

inspektion och dessa genomförs med jämna intervaller. Hur ofta det sker beror på storlek på 

fabriken, vilket land den ligger i och vilka risker som finns. Leverantörerna bedöms med ett 

graderingssystem som kallas ”ICS tools”, med en skala från A-D.  Gradering A innebär att allt 

följer de uppsatta reglerna och D är näst intill lagbrott. Beroende på vilken gradering 

leverantören får efter inspektionen gör man en uppföljning med en åtgärdsplan. Ofta 

innebär det bland annat att leverantören utsätts för ominspektion inom en snar framtid. 

Även här utförs det av den externa firman, men med instruktioner från Ellos.  

För att förmedla företagets engagemang till hela organisationen och sprida kunskap 

använder sig Ellos av en intern informationskanal som kallas RIO. Genom den får personalen 

ständiga uppdateringar om vad verksamheten står för, vad de jobbar med och resultat de 

åstadkommit. Dessutom anordnas det en ”Roadshow” två gånger om året där alla 

avdelningar får en chans att dela med sig av deras arbete till sina kollegor. Berger Andersson 

säger att informationsutbytet är bra inom företaget och alla har mer eller mindre kunskap 

om vad företaget står för. Men som med mycket annat så kan man alltid bli bättre och 

sprida informationen ännu mer för ett starkare engagemang.  

När det kommer till kommunikationen ut till konsumenter och övriga intressenter anser 

Berger Andersson att det finns brister. Ellos anser sig själva vara ett ansvarstagande företag 

som tycker det är viktigt med ett starkt engagemang. De lägger ner mycket tid och resurser 

på att jobba med CSR, men hittills har detta inte kommunicerats offentligt i större 

utsträckning. Den information som idag finns tillgänglig är kortfattad fakta på hemsidan om 

Ellos miljöpolicy och leverantörskrav. Informationen baseras på de frågor som oftast ställs 

av Ellos konsumenter, men det finns mycket mer att berätta. Dessutom är hemsidan 
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svårnavigerad och informationen är långt ifrån exponerad. Brist på information har berott 

på ett beslut från Ellos VD som menar på att det är farligt att lova för mycket som företag. 

Berger Andersson håller förvisso med om att det finns risker med att visa och lova för 

mycket, men anser dock att det är viktigt att tala om vad man faktiskt gör för sina 

konsumenter. Fördelarna väger över nackdelarna så länge man inte lovar saker man inte kan 

hålla. Hon menar på att om kunderna känner sig trygga så kommer de handla hos Ellos och 

förhoppningsvis även stanna kvar. CSR ligger i tiden och Ellos har känt av en ökad 

efterfrågan av information. Det har lett till ett beslut om att offentliggöra mer av deras 

engagemang. De jobbar just nu med att lansera bättre, utförligare och mer lättillgänglig 

information på hemsidan. Förhoppningar fanns om att göra det under april 2013, men i 

dagsläget är innan sommaren 2013 målet. Tillsvidare hänvisar Berger Andersson till 

kundtjänst som gör vad de kan för att besvara kundernas frågor. 

Ellos förhoppningar om framtiden handlar mycket om att arbetet med CSR ska bli lättare. De 

upplever idag onödiga hinder som är tidskrävande. Ett exempel på detta är att företag 

använder olika typer av graderingssystem av sina leverantörer. Det innebär att även om en 

leverantör blivit godkänd via ett system så måste Ellos göra en egen granskning för att få ett 

godkännande av det egna systemet. Ett gemensamt internationellt graderingssystem hade 

därför underlättat och effektiviserat företagens arbete. Ett annat önskemål är att 

medvetenheten i produktionsländerna ska bli bättre. Att säkerhet ska vara en självklarhet 

för alla. 

4.2 Kvantitativ enkätundersökning 
 

Enkätundersökningen utfördes på internet via det sociala mediet facebook samt via email. 

Enkäten spreds och delades utanför de privata kretsarna och vi fick även hjälp med 

spridningen av en representant från CSR Sverige. Totalt blev 100 respondenter tillfrågade 

om de handlat på Ellos under det senaste året. 64 stycken av dessa svarade ja och det är 

dessa personer som svarat på resterande frågeställningar. Urvalet gjordes för att vara säkra 

på att de tillfrågade är kunder hos Ellos. Utav personerna som deltog i undersökningen var 

det 78 % kvinnor och 22 % män. Resultatet presenteras i diagramform och det är endast de 

mest relevanta frågorna som tas upp. De utvalda frågeställningarna är de som kan kopplas 

till rapportens resultat. Övriga frågor och svar presenteras i bilaga 2. 
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57 % säger att de inte vet någonting alls om Ellos miljö- och etik engagemang och 26 % har 

inte ägnat det någon tanke. Det är endast 2 % av respondenterna som säger sig veta mycket 

om Ellos engagemang.  

 

 

 

På frågan om hur tillgängligheten på information uppfattas svarar 70 % att de inte har letat 

efter det. 9 % anser att det inte är några problem att hitta och lika många känner att det 

kunde varit mer tillgängligt. Det var 6 % som svarade att de inte hittade någon information 

alls och 6 % som anser att de fick leta länge. 

 

Ingenting
57%

Har inte ägnat det 
någon tanke

26%

Antar att det är 
bra
15%

Mycket
2%

Vad vet du om Ellos miljö- och etikengagemang?

Ingenting Har inte ägnat det någon tanke Antar att det är bra Mycket

Bra, inga problem 
att hitta

10%

Kunde varit mer 
lättillgängligt

10%
Dåligt, jag fick leta 

länge
6%

Jag kunde inte 
hitta det 

överhuvudtaget
6%

Jag har inte letat
70%

Hur uppfattar du tillgängligheten på information 
om Ellos engagemang?

Bra, inga problem att hitta Kunde varit mer lättillgängligt

Dåligt, jag fick leta länge Jag kunde inte hitta det överhuvudtaget

Jag har inte letat
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På frågan om hur respondenterna helst vill att nätbutiker kommunicerar sitt engagemang 

tyckte 42 % att information vid varje produkt om dess miljöpåverkan och 

tillverkningsprocess hade varit det bästa alternativet. 32 % vill ha bra, lättillgänglig och tydlig 

information via hemsidan och 20 % anser att specialkollektioner är det bästa sättet.  

 

 

 

När vi ställde frågan om hur vida respondenternas köpvanor och attityd till ett företag 

påverkas om de är medvetna om att de arbetar aktivt med miljö- och etikfrågor svarade 37 

% att attityden förändras, men inte deras köpvanor. Lika många svarade att attityden 

påverkas och att det skulle öppna upp till fler köp. Det var ingen som ansåg att de skulle få 

en negativ attityd till företaget men 26 % sa att deras inställning skulle vara oförändrad. 

20%

32%
42%

6%

Vilket är det bästa sättet för en nätbutik att 
kommunicera sitt miljö- och etikengagemang?

Genom special kollektioner (ex. plagg gjorda på ekologiskt bomull eller kollektioner som
stödjer en specifik organisation)
Genom bra, lättillgänglig och tydlig information på hemsidan

Genom information vid varje produkt om dess miljöpåverkan och tillverkningsprocess

Spelar ingen roll

Ja, och det skulle 
öppna upp till fler 

köp
37%

Ja, men till det 
sämre

0%

Ja, men det ändrar 
inte mina köpvanor

37%

Nej
26%

Påverkas dina köpvanor och attityd till ett företag 
om du är medveten om att det arbetar aktivt med  

miljö- och etikfrågor?

Ja, och det skulle öppna upp till fler köp Ja, men till det sämre

Ja, men det ändrar inte mina köpvanor Nej
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När vi frågade om deras bild av Ellos skulle förändras om de visste mer om deras miljö- och 

etikengagemang så svarade 50 % att deras attityd till företaget skulle förändras men inte 

deras köpvanor. 28 % säger att deras bild av företaget skulle vara oförändrat och 22 % skulle 

handla mer på Ellos och få en bättre attityd till företaget. 

5. Analys  
 

I detta kapitel kommer en analys göras genom en jämförelse av den teoretiska referensram 

som tagits upp i tidigare kapitel, den kvantitativa undersökningen, samt den kvalitativa 

intervjun som gjorts.  

5.1 CSR 

 
Arbetet med CSR kan fungera helt olika hos olika företag och det är väldigt individuellt hur 
företagen väljer att gå tillväga med sitt CSR -arbete. Det är dock väldigt viktigt att företagets 
arbete med CSR fungerar tillsammans med den befintliga affärsidén och det är en ständigt 
utvecklande process. Som företag måste alla vara väl insatt i sin policy och ta arbetet med 
CSR seriöst för att det ska få effekt hos konsumenten. (Gezelius & Wildenstam, 2011) CSR 
ska även vara en del av företagets värdegrund och hänga ihop med resterande delar av 
företaget så intressenterna får en tydlig och trovärdig bild av vad företaget står för. 
(Borglund, De Geer & Halvardsson, 2009). För Ellos är det precis så man arbetar med CSR. 
Det är en stor del av företaget som man arbetat med länge och är något man är stolta över 
och satsar stora resurser på. Det ses som en ständigt utvecklande process. Man strävar hela 
tiden efter att göra mer och har en önskan om att kunna utveckla sitt arbete till det bättre. 
Berger Andersson på Ellos menar dock att även om engagemanget och drivkraften framåt är 
stark så är det även är viktigt att se på det man gör för stunden och inte bara sätta mål för 
hur arbetet ska se ut i framtiden. Ellos menar själva på att de är ett ansvarstagande företag 

Ja, och det skulle 
öppna upp till fler 

köp
22%

Ja, men till det 
sämre

0%

Ja, men det ändrar 
inte mina köpvanor

50%

Nej
28%

Skulle din bild av Ellos som företag förändras om du 
visste mer om deras miljö- och etikengagemang?

Ja, och det skulle öppna upp till fler köp Ja, men till det sämre

Ja, men det ändrar inte mina köpvanor Nej



27 
 

och är man inte det så kommer man antagligen inte ha sina marknadsandelar kvar i 
branschen särskilt länge. 
 
Något som är viktigt då ett företag arbetar aktivt med CSR är att hela personalstyrkan är 
insatt och kan agera vid etiska frågor. Dessa frågor är något som borde finnas hos 
ledningens styrning och även återfinnas i hela organisationen. (Borglund, De Geer & 
Halvardsson, 2009) Genom att de anställda har en bra bild av företaget, och känner till hur 
företaget jobbar, så leder det i sin tur till att kunderna får samma bild. (Grönroos, 2008) Här 
stämmer Ellos arbete väl överens med teorin. Ellos är noga med att kommunicera sitt CSR-
arbete genom hela organisationen vilket de bland annat kommunicerar genom det interna 
intranätet som kallas RIO. Genom detta intranät kan personalen hålla sig uppdaterade och 
veta vad företaget står för. Utöver detta anordnar Ellos något man kallar för ”Road Shows” 
två gånger om året där alla avdelningar får dela med sig av sitt arbete, vilket leder till att de 
anställda känner till hur alla olika avdelningar arbetar. Berger Andersson menar att detta 
informationsbyte är bra och att det är positivt att alla avdelningar vet så mycket som 
möjligt. Genom att hela organisationen vet vad företaget står för kan alla arbeta för att nå 
de gemensamma målen.  
 
När det kommer till att använda CSR som en konkurrensstrategi så gäller det som företag att 
vara transparent. Genom att företaget kommunicerar visionerna företaget har, de åtgärder 
som ska tas till, och de resultat som uppnås utger man trovärdighet och djup till omvärlden. 
(Olausson, 2009). Dagens konsumenter är mer medvetna än tidigare och med 
medvetenheten efterföljer även makt. När konsumenternas medvetenhet ökar, ökar även 
pressen på att kommunicera ett ansvarsfullt förhållningssätt till samtliga intressenter. Ett 
aktivt miljöarbete ger nöjdare kunder. (Gezelius & Wildenstam, 2011) Även om Ellos arbetar 
aktivt med CSR så är det inget de hittills har använt sig av för att vinna konkurrensfördelar. 
De har medvetet valt att inte vara transparenta och offentliggöra sitt engagemang till sina 
intressenter i en större utsträckning. Företaget har dock känt av en ökad efterfrågan på 
information från sina konsumenter och Berger Andersson poängterar att viljan att öppna 
upp kommunikationen har funnits länge. Hon håller med om att det definitivt skulle ge Ellos 
mer fördelar än nackdelar att vara mer transparent, så länge man inte lovar för mycket. Hon 
tror på att om kunden är nöjd och trygg stannar den kvar. 
 

5.2 Kommunikation 

 
Det senaste decenniet har man sett en starkt ökande trend i CSR-användande hos 
västvärldens företag, då fler och fler företag har valt att kommunicera sitt CSR-arbete via 
deras hemsidor (Jutterström & Norberg, 2011). Detta görs på olika sätt hos olika företag, 
vissa företag väljer att göra specialkollektioner av miljövänliga material medan andra företag 
bara lägger upp information på internet. Trots detta finns det företag som väljer att inte 
redovisa sitt CSR- arbete utåt av ett flertal anledningar. En av dessa anledningar är att 
företaget vill vara ödmjukt och inte visa sig vara bättre än vad de faktiskt är. (Olausson, 
2009) Tidigare har Ellos gjort ett medvetet val, och valt att ligga lågt med att kommunicera 
sitt arbete med CSR. Berger Andersson berättar att det var ett beslut från Ellos före detta 
VD, som tyckte att det var för riskfyllt att lova för mycket. Ellos har följt teorin som menar på 
att för mycket kommunikation till omvärlden kan vara negativt. Den information som finns 
på Ellos hemsida idag är svår att hitta och det står endast i mycket korta drag hur man 
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arbetar med miljö och leverantörer. I den kvantitativa enkätundersökningen visar resultatet 
att 57 % inte vet någonting om Ellos miljö- och etikengagemang. På frågan om hur 
respondenterna uppfattar tillgängligheten på information svarade 6 % att de fick leta länge 
och ytterligare 6 % hittade inte informationen överhuvudtaget. Ellos medger själva att 
informationen är bristfällig och det är alldeles för svårt att hitta på hemsidan.   
 
I teorin beskrivs miljö och hållbar utveckling som något som klättrat högt upp på listan när 
det kommer till marknadsstrategier och att marknaden mer eller mindre tvingar företagen 
att ta sitt ansvar. Som tidigare nämnts så har även Ellos känt av ett ökat 
informationsintresse och man har nu valt att jobba fram ett bättre sätt att kommunicera sitt 
CSR-arbete till sina konsumenter. Berger Andersson berättar att man nu arbetar med att 
göra den information som finns på hemsidan bättre och mer lättillgänglig. Man väljer nu att 
byta strategi, från att berätta så lite som möjligt till att använda sitt engagemang som en 
konkurrensstrategi. Dels för att få kunderna att stanna kvar och känna sig trygga och dels för 
att visa att man är ett ansvarstagande företag som lägger ner stora resurser på sitt CSR-
arbete. Hur informationen ska förmedlas är ännu inte klart. Från undersökningen framgår 
dock att 42 % av respondenterna skulle vilja ha information vid varje produkt om dess 
miljöpåverkan och tillverkningsprocess. 32 % efterfrågar bra, tydlig och lättillgänglig 
information på hemsidan. 
 

5.3 Varumärkesimage 
 

Det som styr varumärkets position på marknaden är den uppfattning och bild av företaget 

och varumärket som den totala målgruppen har. Det ultimata för ett företag är att 

konsumentens bild av varumärket stämmer överens med hur företaget själva ser på det. 

Lyckas man bygga fördelaktiga associationer till sitt varumärke har man till följd en stark 

image. Socialt ansvarstagande företag är ofta förknippade med en positiv image hos 

kunderna. (Gezelius & Wildenstam, 2011) Det blir svårare och svårare att sälja en vara 

genom dess produktegenskaper, det behov man svarar på måste vara mer djupliggande. 

Konsumenterna förväntar sig mer av företagen då de vill att varumärkena ska återspegla 

deras värderingar. Företagen som kan uppföra sig mer miljövänligt och etiskt än andra 

företag har en stor fördel då konsumenten förknippar detta med företagets varumärke. 

(Olausson, 2009) Ellos har sedan tidigare ett starkt varumärke men enligt undersökningen är 

deras sociala ansvar ingen betydande del utav detta eftersom 70 % inte känner till deras 

miljö- och etikengagemang. Det visar även på att konsumenternas bild av Ellos inte är den 

samma som de själva har av företaget när det kommer till varumärkesimage kopplat till CSR. 

De själva ser sig som ett ansvarstagande företag som är väldigt stolta över deras CSR-arbete, 

något som kunden vet mycket lite om. 

I den kvantitativa enkätundersökningen visar det att 37 % av respondenterna skulle få en 

förbättrad attityd till ett företag om de var medvetna om deras aktiva arbete med miljö- och 

etikfrågor. Ytterligare 37 % skulle dessutom känna sig mer lockade att handla utav företaget 

om de visste att de tog sitt sociala ansvar. Resultatet bekräftar då Olaussons teori om att 

företag som uppför sig mer miljövänligt har en konkurrensfördel och får en starkare image. 

Grönroos (2008) talar även om att kunden ofta använder sig av ett slags filter gentemot 
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företag, då kunden som redan har en positiv uppfattning om ett företag utsätts för en 

negativ händelse, på så sätt kan filtrera bort denna händelse. Här kan ett starkt CSR- arbete 

hjälpa till att skapa en positiv bild av företaget även att det inte öppnar upp till fler köp.  

När vi frågade respondenterna om deras bild av Ellos skulle förändras om de visste mer om 

deras miljö- och etikengagemang svarade 50 % att de skulle få en positivare bild av 

företaget. Detta innebär då att Ellos varumärke skulle stärkas avsevärt genom att vara mer 

transparent med sitt CSR-arbete. Utöver dessa 50 % så skulle ytterligare 22 % välja att 

handla mer på Ellos. Med dessa siffror så kan teorin om CSR som konkurrensstrategi 

bekräftas, då det både skulle stärka Ellos som varumärke samt mest troligt generera vinst i 

form av ökad försäljning.  

6. Slutsats 

 

I det här avsnittet diskuteras och presenteras de slutsatser som studien lett fram till. Resultat 

och analys kopplas samman för att besvara uppsatsens problemformulering och 

frågeställningar.   

 

Genom teori, empiri och analys framgår det att CSR är ett komplext ämne att arbeta med 

som företag. Trots detta är det mer eller mindre ett krav från dagens konsumenter att 

företag ska vara transparenta och offentliggöra sitt engagemang och sociala ansvar på ett 

eller annat sätt. Som Berger Andersson på Ellos påpekar så lever vi i en föränderlig värld där 

det gäller att hänga med i utveckling och ge konsumenter och övriga intressenter det de 

efterfrågar. För att kunderna ska känna sig trygga och fortsätta handla gäller det att skapa 

en öppen och ärlig relation. Ellos beslut om att arbeta mer aktivt och utåt med sitt 

engagemang anser vi vara mycket fördelaktigt för deras varumärkesimage. Utifrån 

enkätundersökningen framgår det tydligt att Ellos konsumenter idag är missnöjda med den 

information som finns och flera har svårt att hitta den överhuvudtaget. Missnöjet har även 

spridit sig inom organisationen och de personer som arbetar med Ellos sociala ansvar på 

heltid har länge velat dela med sig av deras starka engagemang till offentligheten. Arbetet 

med CSR är kostsamt för alla företag och det kräver mycket tid och resurser. Berger 

Andersson menar då på att inte berätta om allt man faktiskt gör är ett negativt beslut.  50 % 

av respondenterna i enkätundersökningen svarade att deras bild av Ellos skulle förändras 

positivt om de visste mer om deras miljö- och etikengagemang. Från det resultatet kan man 

då göra antagandet att varumärkesimagen faktiskt skulle stärkas bland Ellos konsumenter. 

Även om det inte skulle ge direkta negativa konsekvenser av ett mer dolt CSR-arbete så 

skulle det ge mer positiva effekter för företaget att vara mer transparent. 

Från enkätundersökningen framgår det också att trots att kunderna skulle få en mer positiv 

bild av ett företag om de visste mer om deras engagemang så är det inte lika många som 

skulle ändra sina köpvanor. Av Ellos kunder var det 22 % som skulle välja att handla mer, 

vilket i sammanhanget kan tyckas vara en relativt låg siffra. Här ser vi ett glapp mellan 

konsumentens åsikter kring miljöfrågor och deras faktiska handlande. Det indikerar på att 
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de flesta gärna ser att företagen är engagerade av moraliska skäl, men vid val av butik är det 

inget avgörande. Att använda CSR som konkurrensstrategi i ekonomiskt gynnande syfte är 

därför mer osäkert än om man bara vill stärka sin image. Detta tror vi dock kommer ändras 

framöver. Med ökad medvetenhet kommer också högre krav och företag som inte sköter sig 

kommer nog ganska snart förlora sin position på marknaden.   

Genom att ha undersökt hur de internationella företagen Asos och Sears kommunicerar 

deras CSR-arbete till omvärlden, gick det fort att lägga märke till att är det mer omfattande 

än hur Ellos arbete kommuniceras. Speciellt Sears arbete utmärker sig då kunden kan klicka 

sig till de mest miljövänliga produkterna i sortimentet. Här visas ett starkt utvecklat 

miljöarbete som vi tror både gör kunderna intresserade och ger en stark konkurrensfördel. 

Genom att göra sitt arbete lättillgängligt och tydligt för kunden anser vi att det stärker 

företagets varumärkesimage. Enligt den enkätundersökning som utfördes, svarade 42 % att 

det bästa sättet för ett e-handelsföretag att kommunicera sitt miljö- och etikengagemang är 

att presentera miljöpåverkan och användning av kemikalier på produktnivå. Detta anser vi 

kan vara ett bra sätt för Ellos att kommunicera sitt CSR-arbete. På det här sättet får kunden 

en snabb överblick på det arbete Ellos faktiskt gör men de slipper leta efter informationen. 

Vi tror även att det kan bygga upp ett förtroende mellan kunden och företaget, och på sikt 

förbättra företagets varumärkesimage.  

7. Avslutande diskussion 

 

I den avslutande diskussionen presenterar vi våra egna tankar kring studien och tar upp 

källkritik och förslag till vidare forskning.  

7.1 Egna reflektioner 
 

Efter att ha jämfört den teoretiska referensramen med vår kvantitativa undersökning och 

kvalitativa intervju, ligger Ellos helt rätt i tiden med att börja kommunicera sitt arbete med 

CSR på ett tydligare sätt. Som vi nämner i slutsatsen, anser vi att Ellos varumärkesimage 

kommer att stärkas genom att kommunicera ett starkt arbete med CSR till kunderna. Trots 

att flertalet kunder svarar att de inte har letat efter information om Ellos CSR- arbete, svarar 

50 % av respondenterna att de skulle få en mer positiv bild av Ellos om de visste mer om 

arbetet med CSR. Här krävs en tydligare kommunikation till kunderna angående arbetet som 

läggs ner. Som Berger Andersson säger i den kvalitativa intervjun som utförts, kommer 

företag som inte arbetar aktivt med CSR mer eller mindre försvinna i framtiden. Vilket gör 

det ännu viktigare att arbeta med CSR. Vi är dock inte säkra på att Ellos kommer vinna så 

mycket ekonomiskt genom en tydligare kommunikation. Det är inget som gör att kunderna 

handlar i sig, på kort sikt. Vi tror dock att det är en viktig faktor och att vetskapen om att 

företaget arbetar aktivt med CSR gör att kunderna får en mer positiv bild av företaget och 

relaterar varumärket med positiva faktorer. Därför kan det bli en stark konkurrensfördel att 

kommunicera sitt CSR- arbete på ett tydligt sätt genom att kombinera det med de andra 

konkurrensstrategierna företaget använder sig av. Detta tror vi leder till att kunderna får en 

mer positiv bild av Ellos varumärkesimage och på lång sikt kan öppna upp till fler köp. 
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7.2 Källkritik 
 

Uppsatsen bygger på litteratur, företagsinformation, uppsatser och vetenskapliga artiklar, 

vilket vi anser ger en bra och trovärdig grund. Källorna anses tillförlitliga i sitt syfte. Då den 

teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen kan kopplas samman på ett 

övertygande sätt anses studien uppfylla yttre validitet.  

  

7.3 För vidare forskning 
 

Forskning kring CSR och hur det påverkar företags varumärkesimage är än så länge ett 

relativt outforskat ämne och det finns utrymme till mycket mer. Fler och fler företag anser 

att det är viktigt att ta sitt sociala ansvar och medvetenheten hos konsumenterna ökar. 

Diskussionen kring CSR, varumärkesimage och konsumentbeteende är fortsatt aktuellt och 

många företag ligger fortfarande på utvecklingsstadiet. Miljö och hållbart företagande 

kommer bara växa med tiden och det lämnar stort utrymme till fortsatt forskning. 

Kopplingen mellan medvetenhet och köpbeteende hos konsumenterna är även det ett 

område som kan vidareutvecklas.  
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9. Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1; Kvalitativ Intervju - Lena Berger Andersson 
(Kvalitets- och miljökoordinator, Ellos Borås, 13-04-22) 

1. Kan du beskriva din roll här på Ellos – vad ingår i dina arbetsuppgifter?  

Svar: Jag jobbar som kvalitets- och miljökoordinator här. Jag jobbar mycket 

förebyggande med att sätta våra krav ut mot leverantörer och ser till så att vi har 

våra krav uppdaterade.  

2. Hur ser Ellos på sitt miljö- och etikansvar?  

Svar: Mycket vill mera! Vi gör ju en hel del, men visst hade vi velat vara längre fram. 

Men man ska nog titta på det man faktiskt gör också istället för bara det vi vill göra 

längre fram. Visst har vi ett engagemang, det har vi ju. Sen är ju frågan vad som ingår 

i miljö. Miljö i produkt? Vi delar ju på det så här, ”Miljö i produkt”, där jobbar ju jag. 

Sen har vi ”Miljö i anläggning” i det stora hela, med transporter och den biten, men 

det jobbar inte jag med. Koldioxidutsläpp och dom här bitarna. Hur mycket energi 

som går åt i byggnaden med lampor. Det är en annan avdelning som håller på med 

det. Och ”miljö i produkt”, vad innebär då det? Jo det finns ju två vägar att gå där 

också. Det ena är ju att du designar en miljövänlig produkt från början, att du väljer 

något annat istället för bomull, att du inte har tusen pryttlar på produkten, utan att 

du gör dom lite rena, att det blir bra. Sen finns det ju alla dom här olika 

miljömärkningarna, ECO-bomull, Öko-Tex, Fairtrade och EU-blomman och allt vad 

det nu heter. Vi har ju inte så mycket produkter som är märkta med just EU-

blomman och allt det här för att det är ganska mycket jobb runtomkring. Jag 

personligen hade hellre velat att vi skulle jobbat med BCI - Better cotton initiative, 

som är ett initiativ där odlarna får utbildning, hjälp till bättre bomull. Det går åt 

mindre vatten och mindre kemikalier. Men vi är inte där idag. Vi (Ellos) har ju varit till 

salu, så vi håller på att landa i det just nu. Men vi jobbar med det vi kan. 

2b. Det du sa om att designa en produkt miljövänligt, är det något ni använder er 

utav mycket? 

Svar: Inte mycket, men det finns ju på vissa produkter. Återvunnen polyester, 

återvunnen ull, det finns ju den vägen att gå också. Inte mycket, men vi tittar ju på 

det. Man kan alltid bli bättre än vad man är! Trasmattor som är gjorda av andra 

använda produkter. 

3. Hur ser det vardagliga arbetet med CSR ut på Ellos och har ni bestämda 

regler/standarder ni arbetar efter?  

Svar: CSR för mig är ”Code of conduct”, alltså våra uppförandekoder. Vi har två 

stycken som jobbar med det, men det är inte jag. Jag är bara med lite i utkanten på 

det arbetet. Där har vi våra uppförandekoder och där väljer vi ut ett antal 

leverantörer som dom åker ut och inspekterar. Leverantörerna får reda på det innan 

att dom ska bli inspekterade, det är ju lite olika hur man gör. Sen beroende på vad 

det blir för ”grading”, vi jobba efter ICS tools med en ”grading” från A-D, där A är 

jätte jätte bra och D då är det ju nästan lagbrott. Då gör man upp en åtgärdsplan 
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beroende på vad det är för fel, vilken grading det blir, och om dom blir om-

inspekterade eller inte. Då blir det en ”re audit”. Vi jobbar ju med ett externt företag 

som gör ”audits” åt oss. Vi har inga egna ”auditörer”. De är dom som gör 

uppföljningen sen efter våra instruktioner. Sen om man tittar på miljöarbete så sitter 

ju vi med i STWI – Swedish textile water initiative, vattenprojekt, där vi håller på och 

tittar med våra leverantörer nu, vi har börjat ett litet arbete, det är på väg att 

implementeras det också. Vilket är bra! Vatten är ju inte oändligt, speciellt inte i 

tillverkningsländerna som Bangladesh och Kina, dom har ju jätte ont om vatten. Där 

tittar man även på kemikalier. På sikt är det meningen att det här ska ingå i vårt CSR-

arbete. När man tittar på barnarbete och den här biten så har vi även lite grand om 

miljö, vattenrening och om dom har reningsverk och så vidare, så det finns lite 

miljöfrågor med. Men det ska bli ännu mer! Sen sitter vi även med i SSEI- Swedish 

Shoe Enviornmental Initiative, där man håller på och tittar på och håller på att ta 

fram ett verktyg för att designa, tillverka och även använda skor på ett miljövänligt 

sätt. Även för konsumenterna, hur man ska göra när man tröttnar på skorna. Sen 

sitter vi med i SIS-Eco grupp för att vara uppdaterade och kemikalieinspektionens 

branschdialog där man tittar mycket på kemikaliefrågor. Där man jobbar med att 

fasa ut alla farliga kemikalier som är SVHC – substances of very high concerns. 

Kemikalier i en produkt kommer ju in i miljörollen också. Där jobbar jag mycket med 

våra kemikaliekrav. Vi jobbar med att plocka ut stickprover på våra produkter och 

kollar olika kemikalier så dom är okej. Vi har vår miljöpolicy att vi inte ska använda 

PVC, och det är mycket för miljön. Genom att plocka bort PVC så har du ju inte så 

mycket ftalater, mjukgörare, som ju är reglerat i EU kemikalielagstiftning. Och du 

slipper en hel del av de här otrevliga tungmetallerna också. Vi jobbar också med att 

vi inte ska ha antibakteriella kemikalier i våra produkter för det tycker vi är väldigt 

onödigt. Så där gör man ju också ett miljöarbete. Tittar man på transporter så 

försöker vi transportera så mycket som möjligt med båt. Från Ellos och ut till kund 

går det ju inte att lösa med båt, men det som är från leverantör och hit. Man måste 

ha fasta standarder och regler att jobba efter för att kunna göra ett bra jobb.  

4. Fortsätter ert sätt att arbete med CSR att utvecklas, eller är det redan fastställda 

ramar och regler?  

Svar: Det utvecklas hela tiden. Det är ju en föränderlig värld.  

5. Hur följer ni upp ert arbete med CSR?   

Svar: Det beror ju på vilken grading de får. Även om man får ett bra betyg så kollar vi 

upp dem igen. Det går i vissa intervaller. Kanske vart annat, vart tredje år eller så. 

Vissa leverantörer använder vi mycket och andra mindre, storlek har också 

betydelse, vilka produkter det är och vad det finns för risker och vilket land. 

6. Är engagemanget lika starkt genom hela organisationen? Känner hela 

personalstyrkan till Ellos engagemang?  

Svar: Ja vi har vår informationskanal som heter RIO, där har vi skrivit om vårt 

miljöarbete, vad vi gör. Så ja, hela verksamheten känner till engagemanget. Vi har 

även ”roadshow” två gånger om året för hela företaget där vi berättar om vad vi har 

gjort. Sen jobbar man ju mer eller mindre med det naturligtvis. Och de som gör 
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sortimentet, designar och de som köper in, vi hade för inte så länge sen en separat 

tillställning med en tjej från Frankrike som gick igenom precis hur vi jobbar. Så dom 

är väldigt väl informerade. Då var vi nästan hundra personer. Men visst, man kan 

alltid informera mer.  

7. Hur har Ellos arbete med CSR utvecklats genom åren?  

Svar: Det utvecklas ju hela tiden, det gör det ju. Vi började att inspektera våra 

leverantörer någon gång mellan 1995 och 2000, så vi har jobbat med det länge. Men 

visst har ju verktygen förändrats. Och man lär sig ju på vägen. 

8. Hur hoppas ni att arbetet med CSR kommer se ut i framtiden?  

Svar: Det som är lite skillnad nu med hur det har varit innan är att det finns ju så 

många olika verktyg som man jobbar efter, vanligast är ju BSCI audit tools. Vi jobbar 

inte med det för vi har varit franskägda och jobbade med det här innan BSCI audit 

tools kom. Verktygen är ungefär lika och det som är skillnaden är att om en 

leverantör kommer och säger att han har blivit godkänd av ett system så skulle man i 

framtiden kanske säga att ja då räcker det för oss, för många av grundbultarna är 

samma. Utan att behöva göra egna utmätningar. Sen finns det lite olikheter. Det har 

varit lite parodier på att en kommer och inspekterar och säger att brandposten ska 

sitta på ena väggen och nästa kommer och säger att den ska sitta på andra väggen. 

Det blir ju lite löjligt och så ska det ju inte vara. Men sen har vi ju haft dom här 

bränderna i Bangladesh med folk som blivit innebrända och naturligtvis vill man ju 

inte att det ska förekomma. Och att medvetenheten i de länderna kanske också ska 

bli bättre, att det ska vara självklarheter. Det är lite sådana saker man hoppas på. 

Och att det ska bli mer transparent mellan företagen och att man kan säga att dem 

här jobbar vi med. Leverantörerna förlorar ju två hela arbetsdagar för varje 

inspektion och det blir ju en förlust för dem. 

9. Hur medvetna upplever ni att era kunder är inom CSR?  

Svar: Det är väldigt blandat. Men visst får vi frågor på det, framför allt från 

studenter. Men det ska vi få. Det ligger i tiden. 

10. Hur kommunicerar ni ert arbete med CSR till allmänheten?  

Svar: Inte tillräckligt mycket. Men där håller vi på med ett jätte stort jobb som vi 

hade hoppats på att lansera nu i april. Det kommer det inte göra, men 

förhoppningsvis innan sommaren. Vi är inte alls nöjda med hur vår hemsida ser ut. 

Där står det alldeles för lite. Vi gör väldigt mycket, men vi talar inte om det.  

11. Upplever ni att efterfrågan på mer information om CSR har ökat den senaste 

tiden?  

Svar: Ja, absolut! Vi får frågor på det. Det finns lite information under ”frågor & svar” 

men det kan finnas mycket mycket mer.  

12. Tidigare har ni inte haft någon information om CSR på hemsidan, varför?  

Svar: På grund av policy. Ett medvetet val från vår VD. ”Man ska inte lova för 

mycket”, nej det ska man naturligtvis inte göra. Men samtidigt så ska du ju tala om 

vad du gör. 

13. Hur kommer det sig att ni har lagt ut information nu?   
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Svar: Jag har velat göra det väldigt länge. Jag tycker det ska stå. Gör man jobb och 

lägger ner massa tid, resurser och pengar på det så ska man väl tala om det också. 

Det är ju något vi är stolta över så det är klart att kunderna ska få reda på det. Sen 

ska man ju inte lova för mycket. Men det är viktigt att skriva det du gör. 

13b. Hade det med ägarbytet att göra? 

Svar: Nej det skulle kommit upp ändå. Men det är ett stort företag och resurserna 

ska räcka till mycket. 

14. Täcker den information som finns uppe på hemsidan det behov kunderna 

efterfrågan? 

Svar: Nej 

15. Om man som kund vill veta mer – vart vänder man sig då?  

Svar: På hemsidan finns det nummer till kundtjänst man kan vända sig till. Antingen 

maila eller ringa. Du får ju svar och vår kundtjänst tar emot samtal, men beroende på 

vad det är för frågor så skickar dem det vidare till de som ska ha det. 

16. Från vilka aspekter valde ni ut vilken information som skulle exponeras på 

hemsidan?  

Svar: Det kommer komma mer information om standarder och så. Det som finns nu 

är lite generellt mot de frågorna som oftast dyker upp. Går man in under ”frågor & 

svar” så kan man få ut ganska så mycket mer. Där står det bland annat att vi är emot 

päls, hur vi jobbar med dun och mycket sådana saker.  

16b. Det har inte vi hittat på hemsidan. Informationen upplevs inte lättåtkomlig… 

Svar: Nej och så ska det ju inte vara. Man ska inte behöva en halvtimme till att leta, 

det ska ju komma snabbt. Men det kommer bli bättre! 

17. Ser ni någon koppling mellan ert etik- och miljöansvar och varumärkets image?  

Svar: Vi är ju ett ansvarskännande företag så det är ju klart att känner kunderna sig 

säkra att handla hos oss så handlar de ju också. Så visst, naturligtvis! 

18. Har ni fått någon feedback från era kunder sedan ni la ut informationen på er 

hemsida?  

Svar: Jag ringde och frågade hon som är kundtjänstombudsman och hon hade inte 

hört något.  

19. Ser ni ert arbete med CSR som en del av er marknadsstrategi – som kan ge er 

konkurrensfördelar?  

Svar: Jag skulle vilja säga så här, jobbar man inte med CSR så kommer man inte 

finnas kvar. Vi är ett ansvarsfullt företag och tycker att det är en viktig bit. Vi gör det 

ju naturligtvis dels för vår egen skull och dels för våra kunder och att det ska bli säkra 

produkter. Som sagt, känner sig kunderna säkra hos oss så stannar de ju kvar. 

20. I jämförelse med den konkurrerande marknaden – tycker ni att ni ligger på en bra 

nivå med ert CSR-arbete?  

Svar: Vi ligger nog på samma nivå. 
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9.2 Bilaga 2; Kvantitativ Enkätundersökning- konsumenter  

 

1. Ålder 

  

2. Kön 

 

3. Har du handlat på Ellos det senaste året?     Ja       Nej  
 

Om JA, svara på nedanstående frågor:  

 

4. Vilka faktorer är viktiga för dig vid val av butik? Rangordna 1-4  

- Låga priser 

- Bra kvalitet 

- Företagets etik och miljöpolicy 

- Varumärken 

 

5. Varför väljer du att handla på Ellos? 

- Låga priser 

- Bra kvalitet 

- Företagets etik och miljöpolicy 

- Varumärken 

- Annan orsak 

 

6. Vad vet du om Ellos miljö- och etikengagemang?  

- Ingenting 

- Har inte ägnat det någon tanke 

- Antar att det är bra  

- Mycket  

 

7. Hur uppfattar du tillgängligheten på information om Ellos engagemang? 

- Bra, inga problem att hitta 

- Kunde varit mer lättillgänglig 

- Dåligt, jag fick leta länge 

- Jag hittade det inte överhuvudtaget 

- Jag har inte letat 

 

8. Vilket är det bästa sättet för en nätbutik att kommunicera sitt miljö- och 

etikengagemang?  

- Genom specialkollektioner (exempelvis plagg gjorda på ekologisk bomull eller 

annat miljövänligt material, eller kollektion som stödjer en specifik välgörenhet) 

- Genom bra, lättillgänglig och tydlig information på hemsidan 
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- Genom information vid varje produkt om dess miljöpåverkan och 

tillverkningsprocess 

- Spelar ingen roll 

 

9. Påverkas dina köpvanor och attityd till ett företag om du är medveten om att de 

arbetar aktivt med miljö- och etikfrågor?  

- Ja, och det skulle öppna upp till fler köp 

- Ja, men till det sämre   

- Ja, men det ändrar inte mina köpvanor  

- Nej 

 

10. Skulle din bild av Ellos som företag förändras om du visste mer om deras miljö- och 

etikengagemang?  

- Ja, och det skulle öppna upp till fler köp  

- Ja, men till det sämre  

- Ja, men det ändrar inte mina köpvanor  

- Nej  

 

 

Svar sammanställda i diagram: 
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