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Abstract: This bachelor study aims to investigate in what 

extent, and how, the biggest e-commerces in Sweden 

applies CSR (Corporate Social Responsibility) 

related content in the information architecture on their 

websites. Based on previous research and 

conventions, a thorough reviewing protocol has been 

created and used to gather data. The study examines 

factors such as different sorts of components and their 

placing, what sort of content (text, image, video) is 

mediated as well as in which circumstances the CSR 

related content occurs (at the startpage, via product 

pages, the ordering procedure, etc.). The study then 

analyses the gathered data by converting many of the 

answers to binary variables, while the remaining data 

is processed with the help of some mathematical 

formulas and a smaller content analysis. Findings 

show that many of Sweden’s biggest e-commerces 

still have a long way to go if they want to more 

thoroughly inform their customers about their work 

with CSR. Still, certifications such as ”Trygg e-

handel” (safe e-shopping) and subpages dedicated to 

CSR is not unusual. It is suggested that future 

research should be applied to many different aspects 

related to the studied subject area, to broaden the 

general lack of knowledge surrounding the 

phenomena of interest. 

Nyckelord: CSR, e-handel, hållbar utveckling, informations-

arkitektur 

  



 

 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ................................................................................................................... 1 

1.1 PROBLEMBESKRIVNING ....................................................................................................... 2 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................. 2 

1.3 AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................... 2 

1.4 DISPOSITION ..................................................................................................................... 3 

2 TIDIGARE FORSKNING OCH CENTRALA BEGREPP ......................................................... 4 

2.1 INFORMATIONSARKITEKTUR ................................................................................................. 4 

2.1.1 Komponenter och prototyper .............................................................................. 5 

2.2 E-HANDELSPLATSER ............................................................................................................ 7 

2.3 CSR ................................................................................................................................ 8 

2.4 SAMMANFATTNING ............................................................................................................ 9 

3 METOD OCH MATERIAL ............................................................................................. 11 

3.1 URVAL ........................................................................................................................... 11 

3.2 GRANSKNINGSPROTOKOLL ................................................................................................. 12 

3.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ........................................................................................................ 13 

3.4 ANALYS OCH BEARBETNING AV DATA .................................................................................... 14 

3.5 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ................................................................................... 15 

4 RESULTAT OCH ANALYS ............................................................................................. 17 

4.1 CSR-ENGAGEMANG PÅ STARTSIDOR .................................................................................... 17 

4.2 UNDERSIDOR SOM BERÖR CSR ........................................................................................... 18 

4.3 PRODUKTLISTA OCH ENSKILDA PRODUKTER ............................................................................ 20 

4.4 CERTIFIERINGAR OCH SAMARBETEN ..................................................................................... 21 

4.5 CSR-ENGAGEMANG I SAMBAND MED BESTÄLLNING ................................................................ 22 

4.6 POÄNGFÖRDELNING ......................................................................................................... 23 

4.7 UPPMÄRKSAMMADE KOMMENTARER ................................................................................... 24 

5 DISKUSSION ............................................................................................................... 25 

5.1 SLUTSATSER OCH KUNSKAPSBIDRAG ..................................................................................... 25 

5.2 BEGRÄNSNINGAR OCH AVSLUTANDE REFLEKTION .................................................................... 27 

5.3 FRAMTIDA FORSKNING ...................................................................................................... 28 



 

 

6 REFERENSER ............................................................................................................... 30 

BILAGA A: GRANSKNINGSPROTOKOLL ................................................................................... I 

AVSNITT 1: STARTSIDA .................................................................................................................. I 

AVSNITT 2: UNDERSIDA/-OR OM CSR .............................................................................................. II 

AVSNITT 3: ALLMÄN PRODUKTLISTA ................................................................................................. II 

AVSNITT 4: ENSKILD PRODUKTSIDA .................................................................................................. II 

AVSNITT 5: ÖVRIGT ..................................................................................................................... III 

BILAGA B: ANALYSERADE E-HANDELSPLATSER ..................................................................... IV 

BILAGA C: RANKNING AV E-HANDELSFÖRETAG EFTER POÄNG (FALLANDE) ........................ VII 

 



 

 

Figurförteckning 

FIGUR 1: EN SAMMANFATTANDE MODELL ÖVER NAMN PÅ OLIKA KOMPONENTER OCH VAR DE KAN FÖREKOMMA 

PÅ EN WEBBPLATS. .................................................................................................................. 7 
FIGUR 2: ANTAL GÅNGER CSR-RELATERADE HYPERLÄNKAR ELLER KOMPONENTER FÖREKOMMER PÅ E-

HANDELSPLATSERS STARTSIDA. ................................................................................................ 17 
FIGUR 3: INNEHÅLL PÅ UNDERSIDOR SOM RELATERAR TILL CSR VISAS HUVUDSAKLIGEN I TEXTFORMAT ELLER 

KOMBINATIONEN TEXT- OCH BILDFORMAT. ................................................................................ 18 
FIGUR 4: 17 AV 91 E-HANDELSPLATSER HADE HYPERLÄNKAR TILL SINA CSR-RELATERADE UNDERSIDOR FRÅN SIN 

”OM OSS”-SIDA. .................................................................................................................. 19 
FIGUR 5: 14 AV 91 E-HANDELSPLATSER GAV ANVÄNDAREN MÖJLIGHETEN ATT SORTERA ELLER FILTRERA UT 

PRODUKTER SOM PÅ NÅGOT SÄTT VAR MER HÅLLBARA. ................................................................ 20 
FIGUR 6: 27 AV 91 E-HANDELSPLATSER VISADE NÅGON MÄRKNING ELLER BILD JÄMTE DE PRODUKTER SOM PÅ 

NÅGOT SÄTT VAR MER HÅLLBARA. ............................................................................................ 21 
FIGUR 7: 73 AV 91 E-HANDELSPLATSER FÖRMEDLADE SITT CSR-RELATERADE ARBETE MED HJÄLP AV 

INFORMATION OM CERTIFIERINGAR ELLER SAMARBETEN. .............................................................. 21 
FIGUR 8: 9 AV 90 E-HANDELSPLATSER ERBJÖD MILJÖVÄNLIG FRAKT ELLER CHANS FÖR KUNDERNA ATT SJÄLVA 

BIDRA I FÖRETAGETS CSR-ARBETE. 1 BORTFALL FÖREKOM. ........................................................... 22 
FIGUR 9: PROTOTYPER FRÅN APOTEA (VÄNSTER) OCH VETZOO (HÖGER) DÄR ANVÄNDARNA KAN VÄLJA ATT BIDRA 

TILL FÖRETAGENS CSR-ARBETE I SAMBAND MED KÖP/BESTÄLLNING (GRÖN MARKERING). ................... 23 
FIGUR 10: VÄRMEKARTA ÖVER POÄNGFÖRDELNINGEN (0–15) BLAND DE UNDERSÖKTA E-HANDELSPLATSERNA.23 
FIGUR 11: RANKNING AV E-HANDELSFÖRETAG EFTER POÄNG (FALLANDE). ................................................. VII 
 

  



 

 

Tabellförteckning 

TABELL 1: DE FYRA VANLIGASTE MARKNADSPLATSERNA FÖR E-HANDEL ENLIGT POPESCU ET AL. (2015). ........... 8 
TABELL 2: TEMATISERING AV MÄRKNINGAR FÖR HYPERLÄNKAR OCH RUBRIKER PÅ KOMPONENTER SOM PÅ NÅGOT 

SÄTT RELATERAR TILL CSR PÅ DE UNDERSÖKTA E-HANDELSPLATSERNAS STARTSIDA. ........................... 18 
TABELL 3: TEMATISERING AV MÄRKNINGAR FÖR DE HYPERLÄNKAR (SOM LEDER VIDARE TILL UNDERSIDOR SOM 

RELATERAR TILL CSR) FRÅN DE UNDERSÖKTA E-HANDELSPLATSERNAS ”OM OSS”-SIDOR. .................... 19 
TABELL 4: LISTA ÖVER DE E-HANDELSFÖRETAG SOM UNDERSÖKTS. ............................................................. IV 
  



1 

 

1 Inledning 

Bredare utbud, möjlighet att jämföra priser, dygnet-runt-öppettider och 

recensioner från tidigare konsumenter är bara några fördelar som finns med att 

handla online. E-handel har blivit allt mer populärt i Sverige under de senaste 

åren och trenden ser i den senaste årsrapporten från PostNord (2019, s. 4) ut att 

fortsätta öka. Redan idag uppskattas en svensk e-handelskonsument spendera i 

genomsnitt lite över 2 000 kronor i månaden på onlineshopping (PostNord, 2019, 

s. 17). 

Men e-handelns alla fördelar bidrar också till en ökad konsumtion och större 

köphets. Något som i sin tur gör att frågor som berör hållbar utveckling också 

blir allt mer aktuella och lyfts av såväl konsumenter som nyhetsbyråer och 

intresseorganisationer. Kommer bomullen i vår tröja från plantageområden som 

är kontrollerade av någon extremistgrupp (Aftonbladet, 2015)? Har kobolten i 

batteriet till vår senaste mobiltelefon utvunnits av ett barn som arbetat under 

orimliga omständigheter istället för att gå i skolan (Amnesty, 2016)? Och hur 

stora blir egentligen utsläppen från den totala transportsträckan som våra 

produkter fraktats från tillverkare till slutkonsument (Naturskyddsföreningen, 

2016)? Företag kan svara mot dessa typer av frågor genom att tillämpa 

Corporate Social Responsibility (CSR) i sin verksamhet. CSR är ett etablerat 

begrepp som kan inta olika betydelser beroende på kontext, men kommer i den 

här studien att syfta till hur företag arbetar med hållbar utveckling och 

samhällsansvar. Hur Sveriges största e-handelsplatser arbetar med att förmedla 

denna typ av information på sina e-handelsplatser är vad denna studie är tänkt 

att undersöka. På e-handelsplatserna kan företagen förmedla CSR-relaterad 

information på olika sätt. Informationen kan exempelvis förmedlas via under-

sidor som i text, bild eller video informerar konsumenterna om detta arbete, men 

den kan även finnas i andra företeelser så som specifika filtrerings-funktioner, 

märkningar eller metadata vid respektive produkt. 

Det kan tyckas vara viktigare än någonsin att företag idag arbetar med hållbar 

utveckling och samhällsansvar. Inte minst när det är en förutsättning att verka 

konkurrenskraftigt på marknaden och dessutom göra det möjligt att öka 

lojaliteten gentemot konsumenterna. Samtidigt kan ekonomiska faktorer också 

påverka, menar Tagesson, Blank, Broberg och Collin (2009), som i sin studie 

konstaterar att företag med högre omsättning också tenderar att lägga mer 

resurser på att förmedla denna typ av information. Även Kim och Rader (2010) 

argumenterar för att företag med större omsättning tycks prioritera förmedling 

av CSR-relaterad information på sin webbplats i en högre grad än mindre 

företag. Med anledning av detta kommer den här studien att granska Sveriges 

största e-handelsplatser och hur de förmedlar CSR-relaterad information. Dessa 

e-handelsplatser kan tyckas, utifrån ekonomiska resurser och tidigare forskning, 

ha bäst förutsättningar och resurser för att förmedla denna typ av information i 

större utsträckning och mer uttömmande och är därför högst intressanta att 

undersöka. 
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1.1 Problembeskrivning 

Trots att statistik från Naturvårdsverket (2018) visar hur svenskarna är och blir 

allt mer miljömedvetna och villiga att ta tag i klimatfrågan, avslöjar samtidigt 

statistik från PostNord (2019) att vi e-handlar allt mer. Svenskarna verkar 

exempelvis vara beredda att minska på sitt flygande och sin köttkonsumtion samt 

att betala mer för produkter som är hållbara. Situationen är således paradoxal, 

eftersom en ökad konsumtion trots allt också leder till en ökad produktion, vilket 

i sin tur är något som påverkar miljö, människa och samhälle (Naturvårdsverket, 

2019). Frågan som behöver ställas är om e-handelsföretagen arbetar mot att 

kompensera denna påverkan eller inte. 

En stor utmaning på webben handlar om att lyfta fram en viss typ av innehåll 

framför annat (Rosenfeld, Morville & Arango, 2015, s. 16–17). E-handelsplatser 

kan i olika utsträckning välja att prioritera innehåll som relaterar till hållbar 

utveckling och samhällsansvar eller innehåll som uppmuntrar till konsumtion. 

Få studier har undersökt hur företag vanligtvis förmedlar och prioriterar denna 

typ av innehåll med hjälp av informationsarkitektur på sina e-handelsplatser. 

Inom ämnesområdet informationsarkitektur är ämnet därmed av hög relevans att 

undersöka. Studien kan exempelvis bidra till betydelsefull information om hur 

verksamma yrkesroller inom webbutveckling kan arbeta med att prioritera och 

lyfta fram information om CSR på e-handelsplatser. Men studien blir också 

relevant för ämnesområdet eftersom den utifrån konceptuella modeller och 

konventioner (som grundar sig i just informationsarkitektur) kan användas för 

att undersöka hur information med ett specifikt tema (CSR) de facto struktureras 

och placeras i en viss typ av sammanhang (e-handelsplatser). Taktiker som i sin 

tur kan appliceras och ligga till grund för utvecklandet av studier som ämnar 

undersöka ett annat specifikt fenomen på en webbplats. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka i vilken utsträckning, samt på vilket 

sätt, Sveriges största e-handelsföretag förmedlar sitt arbete med hållbar 

utveckling och samhällsansvar (CSR) på sina e-handelsplatser med utgångs-

punkt i dess informationsarkitektur. Studien har även för avsikt att undersöka 

hur förmedlingen av CSR-relaterad information skiljer sig mellan e-handels-

platser och om specifika mönster går att urskilja. För att ta reda på detta har 

följande frågeställningar vuxit fram: 

• I vilken utsträckning förmedlar Sveriges största e-handelsföretag 

information om sitt arbete med hållbar utveckling och samhällsansvar på 

sina e-handelsplatser? och  

• på vilket sätt förmedlar respektive e-handelsplats denna form av 

information? 

1.3 Avgränsningar 

Fokus ligger i den här studien uteslutande på informationsarkitekturen hos 

svenska e-handelsföretag inom B2C som årligen omsätter över 100 mnkr. 

Därmed är mindre företag och andra typer av webbplatser eller intranätverk inte 
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relevanta att granska i det här sammanhanget. Studien är också avgränsad till att 

inte beröra CSR-relaterat innehåll som förmedlas över sociala medier, då detta 

faller mer inom området marknadsföring och således lämpar sig bättre för 

forskning inom företagsekonomi. 

1.4 Disposition 

Resterande del av föreliggande studie består av 4 delar. Inledningsvis presenteras 

tidigare forskning och centrala begrepp som relaterar till ämnesområdet, samt en 

modell som definierar de begrepp som legat till grund för studiens data-

insamlingsverktyg. Därefter beskrivs den population som undersökts och de 

metoder som valts ut för studiens datainsamling. I samma del återges hur data 

samlades in och därefter bearbetades, samt en diskussion över de forsknings-

etiska överväganden som gjorts. Detta följs av en redogörelse av de resultat som 

forskningen kommit fram till. Studien avslutas med ett diskuterande kapitel där 

det reflekteras över valda metoder och begränsningar samt de kunskaper som 

studien har bidragit till. Därefter ges även förslag till framtida forskning.  
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2 Tidigare forskning och centrala begrepp 

I föreliggande studie har tre olika forskningsområden kombinerats: 

informationsarkitektur, e-handel och hållbar utveckling. Det har tidigare pågått 

förhållandevis lite forskning kring hur innehåll som berör hållbar utveckling och 

samhällsansvar förmedlas på e-handelsplatser eller webbplatser i största 

allmänhet. Såväl Tagesson et al. (2009), som Dincer och Dincer (2010) samt 

Delgado, Sá och Sousa (2014) undersöker visserligen på vilket sätt denna 

information förekommer på företags webbplatser i olika sammanhang, men detta 

sker på ett mer generellt plan utan att koncentrera sig mer specifikt på just e-

handelsföretag. Utöver dessa studier är fenomenet däremot hittills relativt 

outforskat. 

Bristen på forskning skulle kunna bero på att kombinationen av de tre 

forskningsområdena gör fenomenet som sådant till något förhållandevis nytt, 

även om områdena var för sig är betydligt mer utforskade. Dock konstaterade 

Dawkins (2005) redan för 14 år sedan att informationsarkitektur är ett 

ämnesområde som i sig är så komplext att det krävs olika strategier beroende på 

sammanhang. Detta gör det således svårt att generalisera kring. Att ett av de tre 

forskningsområden som ligger till grund för fenomenet är komplext skulle med 

andra ord kunna vara ytterligare en anledning till bristen på forskning kring 

fenomenet i sig. 

Just på grund av den ringa mängd tidigare studier som gjorts kring ämnet, har 

den här studien dessutom utvecklats utifrån definitioner och praxis av centrala 

begrepp som av författarna anses vara av hög relevans. Dessa begrepp är: 

informations-arkitektur, komponent, prototyp, e-handelsplats och CSR 

(Corporate Social Responsibility). 

2.1 Informationsarkitektur 

Även om information har hanterats och strukturerats på olika sätt i flera tusen år, 

förklarar Rosenfeld et al. (2015, s. 10) hur ett helt nytt läge uppstod när den, 

framåt slutet av 1900-talet, successivt även växte fram i form av internet. 

Människor började tala om överbelastning av information (eng. information 

overload), och snart etablerades begreppet informationsarkitektur (Rosenfeld et 

al., 2015, s. 10–11). 

Informationsarkitektur, förklarar Rosenfeld et al. (2015, s. 1, 10–12), är vidare 

ett begrepp som syftar till hur information kan organiseras och struktureras på 

bästa sätt för att göra innehåll på en webbplats så lättillgängligt för användaren 

som möjligt. Däremot menar Burford (2011) att hur informationsarkitektur bör 

appliceras på en webbplats är en komplicerad och aningen kontroversiell 

process. Detta eftersom hanteringen av en allt större mängd information ofta 

också kräver kompromisser och prioriteringar, som avgörs helt utifrån 

situationens sammanhang. 

Detta sammanhang är dock just en av de tre faktorer som Rosenfeld et al. (2015, 

s. 31–38) redogör för i sin konceptuella modell över hur det på ett strukturerat 

sätt går att uppnå en bra informationsarkitektur. Förutom sammanhang talar 
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Rosenfeld et al. (2015, s. 31–38) i den här modellen om användare och innehåll, 

och menar att samspelet mellan dessa faktorer är vad som avgör hur information 

uppfattas. 

Med sammanhang menar Rosenfeld et al. (2015, s. 34–35) den miljö som 

information visas i. Det kan syfta till de olika typer av företag (sändarna av 

informationen) som Burford (2011) problematiserar, men Rosenfeld et al. (2015, 

s. 34–35) nämner även hur sammanhang kan vara i vilken fysisk miljö som 

informationen tas in i och via vilken enhet. Rosenfeld et al. (2015, s. 34–35) 

beskriver hur det finns både fördelar och nackdelar för respektive sammanhang, 

och att anpassningen av information för dessa således har en betydande roll för 

hur den uppfattas. 

Rosenfeld et al. (2015, s. 37–38) förklarar vidare att användare refererar till den 

individ som på något sätt tar del av den information som förmedlas i ett 

sammanhang. Olika användare kan ha olika behov och beteenden för hur 

information presenteras, fortsätter Rosenfeld et al. (2015, s. 37), vilket därför är 

viktiga perspektiv att beakta vid utvecklandet av en bra informations-arkitektur. 

I den här studien kommer användare däremot inte vara en faktor som analyseras 

mer ingående, utan enbart syfta till en person som besöker de e-handelsplatser 

som undersöks. 

Innehåll har en bred definition, menar Rosenfeld et al. (2015, s. 35–37), och kan 

enligt Wackå (2009, s. 59–72) innefatta alltifrån brödtext till metadata och 

hyperlänkar. Rosenfeld et al. (2015, s. 35–36) nämner även dokument och 

videoklipp som exempel, men att innehåll också kan ses som ett verktyg för att 

genomföra olika typer av uppgifter, såsom just e-handel. Innehåll är med andra 

ord den typ av information som en användare tar del av vid ett besök på en 

webbplats (Rosenfeld et al., 2015, s. 35). 

Vägledning för webbutveckling (u.å) är framtagna standarder och riktlinjer, 

vilka är tänkta att ge vägledning vid hantering av stora mängder information i en 

webbkontext. Detta kan anses vara ett sätt att råda bot på den komplexitet som 

Burford (2011) talar om. 

2.1.1 Komponenter och prototyper 

Både Rosenfeld et al. (2015, s. 90) och Beaird och George (2014, s. 8) talar om 

komponenter, eller ”block”, som de objekt som utgör byggstenarna på en 

webbplats. Några vanligt förekommande typer av komponenter på en webbplats 

menar Beaird och George (2014, s. 8–10) i sin tur är en behållare (container), 

logotyp, navigering, innehåll, sidfot (footer) och så kallat ”whitespace” (syftar 

till alla tomma områden på en webbplats som är tänkta att bidra till en mindre 

instängd känsla). Rosenfeld et al. (2015, s. 90) talar vidare om kategorier, 

märkning, navigering och sökfunktioner som ytterligare typer av komponenter. 

Med hjälp av dessa komponenter förklarar bland annat Rosenfeld et al. 2015, s. 

407–408) samt Beaird och George (2014, s. 12) att webb-utvecklare kan ta fram 

så kallade prototyper, som visar var de olika komponenterna på en enskild 

webbsida är tänkta att placeras. Hedman (1998, s. 60–62) påstår att dessa 

strategier vad gäller struktur av innehåll och komponenter på webben är 
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inspirerade av de tryckta medierna, där sidhuvud, huvudinnehåll och sidfot också 

förekommer. 

Komponenterna i en prototyp benämns olika beroende på var de är placerade. 

Konventionerna talar, enligt Hedman (1998, s. 64–65) och Sklar (2012, s. 97), 

för att så gott som alla webbplatser innehåller komponenter i form av sidhuvud, 

innehåll och sidfot. Sidhuvudet består av logotyp, titel, navigeringsmeny och 

sökfunktion (Hedman, 1998, s. 64–65; Sklar, 2012, s. 97). På centrala delar av 

webbplatser presenteras i sin tur det huvudsakliga innehållet som utgörs av 

texter, bilder, videos och hyperlänkar, medan sidfoten följer konventionen av att 

bestå av kontaktinformation, navigeringsmeny och upphovsrätter (Hedman, 

1998, s. 64–65; Sklar, 2012, s. 97). 

Vidare presenterar Beaird och George (2014, s. 9) ytterligare ett uttryck av stor 

betydelse inom webbplatsutveckling som också härstammar från de tryckta 

medierna: området ovanför ”vikningen” (eng. above the fold). Möjligheten att 

kunna läsa de största och viktigaste nyheterna trots att en tidning ligger hopvikt 

på kaffebordet är nämligen ett tankesätt som har applicerats även på webben. 

Detta sker i form av att det viktigaste innehållet på en webbplats bör visas innan 

användaren behöver scrolla för att se mer (Beaird & George, 2014, s. 9). Exakt 

det område som förekommer innan vikningen kan med andra ord skilja sig åt 

avsevärt beroende på den skärmstorlek användaren har på den enhet som 

webbplatsen besöks genom. Denna prioritering och placering av olika innehåll 

påpekar Schade (2015) är avgörande för om användaren interagerar med eller tar 

del av informationen över huvud taget. Innehåll placerat i områden under 

vikningen visas nämligen inte ens av hälften av de användare som besöker en 

webbplats, konstaterar Schade (2015), och detta beror just på att webbplatsen 

lägger över ansvaret till användaren att själv försöka hitta vad den söker efter. 

Ett ansvar som användare sällan eller aldrig vill ta, vilket därför kan resultera i 

att användaren istället väljer att lämna webbplatsen (Schade, 2015). 

Med bakgrund till de fakta och begrepp som definierats ovan har benämningar 

hädanefter gjorts för respektive typ av komponent enligt modellen i Figur 1 

nedan. Denna modell har utvecklats för denna studie med syfte att sammanställa 

de huvudsakliga komponenter som förekommer på en typisk webbplats. 

Modellen är på så sätt tänkt att ligga till grund för utvecklandet av eventuella 

prototyper över de webbplatser som undersöks, för att bättre illustrera upplägg 

och placering av innehåll och komponenter när dessa diskuteras och refereras 

till. 
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Figur 1: En sammanfattande modell över namn på olika komponenter och var de kan 

förekomma på en webbplats. 

2.2 E-handelsplatser 

De första e-handelsplatserna i Sverige lanserades under mitten av 90-talet och 

har sedan dess haft en stadig uppåtgående utvecklingskurva (PostNord, 2019). 

E-handeln har etablerat sig och blivit en naturlig del av vårt dagliga liv. Det är 

också ett begrepp med många definitioner och kan involvera olika typer av 

elektroniska transaktioner. Precis som inom traditionell handel kan e-handeln ta 

plats på olika marknadsplatser. Genom att identifiera säljare och köpare kan 

dessa marknadsplatser sedan, enligt Popescu, Popescu och Popescu (2015), 

brytas ner till sex kategorier, varav de fyra som identifieras i Tabell 1 nedan är 

de mest vanliga. En e-handelsplats syftar, i den här studien, till den webbplats 

som ett företag använder för att bedriva sin försäljning över internet gentemot 

kunder, och faller därför inom en business-to-consumer (B2C) karaktär.   
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Tabell 1: De fyra vanligaste marknadsplatserna för e-handel enligt Popescu et al. (2015). 

KATEGORI FÖRKORTNING 

business-to-business B2B 

business-to-consumer B2C 

business-to-business-to-consumer B2B2C 

consumer-to-consumer C2C 

 

Hur e-handelsplatser i sin tur kan se ut, menar Krug (2014), går till viss del att 

fastställa utifrån vilka konventioner som följs vad gäller design och 

informationsarkitektur följer. Redan för nära 20 år sedan talade Nielsen (2000, 

s. 188) om en av de kanske mest kända konventionerna på e-handelsplatser, 

nämligen ”varukorgen” som samlar de produkter kunden planerar köpa. Laudon 

och Traver (2017, s. 204–205) uppger vidare ytterligare exempel på 

konventioner hos e-handelsplatser, vilka kan bestå av: 

• index över olika varugrupper/produktkategorier 

• sökfunktion som gör det möjligt att hitta specifika produkter 

• filtreringsfunktion av produktlistor (t.ex. färg eller pris) 

• produktsida för respektive enskild vara 

• betalningsfunktion 

• medlemssidor för återkommande kunder 

• kundtjänst och kontaktuppgifter 

• information om företaget som står bakom webbplatsen 

Laudon och Traver (2017, s. 213) menar att med fenomenet e-handel kommer 

flertalet utmaningar. En utmaning som författarna (Laudon & Traver, 2017, s. 

213) identifierar är problematiken som uppstår när kunden tvingas genomföra 

allt för många steg innan relevant information presenteras. Det är med andra ord 

viktigt att information finns tillgänglig och tydligt framträder på ett sätt som 

underlättar för kunden att navigera på e-handelsplatsen (Laudon & Traver, 2017, 

s. 213). 

2.3 CSR 

Begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) syftar, enligt Europeiska 

kommissionen (u.å), till företags ansvar för dess påverkan på miljö, människa 

och samhälle. Företag som arbetar med att tillämpa CSR strävar efter att 

uppmärksamma dessa ansvarsområden i verksamheten (Europeiska 

kommissionen, u.å.).  

I samband med intresset för CSR och hållbarhetsfrågor har flertalet standarder 

inom området tagits fram (Europeiska kommissionen, u.å). Dessa standarder 

eller riktlinjer kan företag i sin tur använda för att förmedla och kommunicera 

ekonomiska, miljömässiga samt sociala perspektiv. Trots dessa riktlinjer råder 

det däremot brist på kunskap om hur denna förmedling bör ske på ett effektivt 

sätt (Moreno & Capriotti, 2009). Bristen och tveksamheten, menar Moreno och 
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Capriotti (2009), leder till sämre möjligheter för företag att både bygga och 

förbättra relationen med sina kunder.  

I en studie av Kim och Rader (2010) undersöks hur CSR har integrerats i företags 

kommunikationsstrategier. Studiens resultat visar att CSR-relaterad information 

handlar om att från ett företagsperspektiv etablera en relation som motsvarar de 

förväntningar som kunder och konsumenter kan ha på ett företag. Kim och Rader 

(2010) kunde även identifiera att större företag tenderar att lägga större vikt på 

förmedling av CSR på webben, än mindre företag. Det är dock inte enbart företag 

som eftersträvar information om CSR. Utan det har även visat sig finnas ett 

behov från konsumenter, vilket gör att CSR kan vara en bidragande faktor till 

kundnöjdhet (Du, Bhattacharya & Sen, 2010). Det kan därför antas finnas ett 

stort intresse för företag att engagera sig i CSR-relaterade frågor och förmedla 

detta till sina kunder i större utsträckning. 

Resultatet av en större medvetenhet från omgivningen, menar Du et al. (2010), 

har medfört att företag implementerat CSR-relaterat innehåll i allt större 

utsträckning i sina verksamheter, och i synnerhet på webben. Enligt statistik från 

Naturvårdsverket (2018) visar Sveriges befolkning en stor medvetenhet för 

klimat- och miljöfrågor, och mer än en femtedel säger sig dessutom vara beredda 

att betala mer för produkter som är framtagna med hållbar utveckling och 

samhällsansvar i åtanke. Tian, Wang och Yang (2011) slår fast att företag kan 

dra stor nytta av att arbeta med och integrera CSR i sin verksamhet. Deras studie 

påvisar ett direkt samband mellan konsumenters positiva upplevelser om CSR 

och företaget i stort. 

2.4 Sammanfattning 

Ett fåtal studier har undersökt liknande fenomen som denna studie undersökt. 

Däremot har en mer betryggande mängd forskning genomförts kring de separata 

ämnesområdena informationsarkitektur, e-handel och CSR. 

Tidigare forskning inom informationsarkitektur påtalar en tydlig komplexitet 

vad gäller informationsbelastning, placering samt prioritering av innehåll. Efter 

en ökad kännedom kan det konstateras att diverse vedertagna strategier, i form 

av exempelvis prototyper för placering av komponenter, kan underlätta vid den 

annars så komplexa situation som uppstår när en informationsarkitektur ska 

bedömas och analyseras. Sidhuvud, huvudinnehåll och sidfot är vidare tre 

komponenter som är mycket vanligt förekommande i en webbplats 

informationsarkitektur, och därmed även e-handelsplatser. Det är dessutom 

sedvanligt att text, bild och video förekommer i olika utsträckning på en 

webbplats för att förmedla information, vilket är något som denna studie syftar 

till att vidare undersöka. Andra komponenter och funktioner som ofta 

förekommer i en e-handelsplats informationsarkitektur är ”varukorgen”, 

filtreringar, produktsidor samt ”Om oss”-sidor. 

Utifrån tidigare forskning har det även uppkommit kunskap om hur innehåll och 

information kan presenteras med hjälp av olika uttrycksformat på webben. 

Utifrån den tidigare forskning som redogjorts för och med hjälp av de centrala 

begrepp som utgör grunden för studiens ämnesområden, har ett gransknings-
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protokoll tagits fram. Detta granskningsprotokoll presenteras i nästa kapitel och 

har vidare använts för att samla in den data som kommit att ligga till grund för 

studiens resultat. 
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3 Metod och material 

För att ge svar till studiens frågeställning om hur Sveriges största e-handels-

platser förmedlar sitt arbete med hållbar utveckling och samhällsansvar (CSR) 

har data samlats in med hjälp av ett så kallat granskningsprotokoll som beskrivs 

mer ingående i avsnitt 3.2. Metoden är huvudsakligen kvantitativ i sin karaktär 

och tänkt att främst samla in deskriptiva data. Såväl Patel och Davidson (2011, 

s. 12–14) som Creswell och Creswell (2018, s. 140) menar att en kvantitativ 

metod är lämplig att tillämpa just när en studies syfte är att undersöka hur 

någonting ser ut eller förhåller sig och vidare har för avsikt att ge ett deskriptivt 

svar på rådande fenomen. 

Som ett sätt att fördjupa och komplettera den kvantitativa inriktningen har den 

här studien tillika applicerat en kvalitativ infallsvinkel i granskningsprotokollet. 

Detta i form av öppna frågor, vars data uppmuntrar till och ger utrymme för en 

mer tolkande bearbetning. Denna kvalitativa metod har använts för att belysa hur 

e-handelsplatserna i ord förmedlar information relaterad till CSR. Genom att 

kombinera en kvantitativ metod med en kvalitativ, kan en större tilltro till 

fyndens säkerhet uppnås och resultatet ger således ge en mer överskådlig bild av 

det studerade området, menar Denscombe (2018, s. 220). Den kvalitativa data 

som samlades in har vidare analyserats med hjälp av en tematisk innehållsanalys 

som beskrivs mer ingående i avsnitt 3.4. 

3.1 Urval 

Den population som i förhållande till föreliggande studies syfte är av relevans 

att undersöka är Sveriges största e-handelsföretag. Vilka företag som vidare kan 

definieras som ”de största” är en tolkningsfråga, men har i den här studien 

begränsats till att endast omfatta de e-handelsföretag som under det senaste året 

omsatt över 100 mnkr. Denna omsättning behöver i sin tur också komma från 

åtminstone majoriteten av företagets försäljning genom e-handel och inte 

exempelvis dess försäljning via en fysisk butik. 

Utifrån dessa villkor har en totalundersökning genomförts, vilket innebär att hela 

populationen undersöks (Patel & Davidson, 2011, s. 56). Urvalsramen grundar 

sig i data från Andersens (2019) sammanställda lista från E-handelsindex 

(index.ehandel.se/landingpage/) över de största e-handlarna i Sverige under mars 

2019, där 91 av de 100 listade företagen faller in under tidigare nämnda villkor 

för undersökningspopulationen. Denna storlek på urvalsram faller dessutom in 

under vad Denscombe (2018, s. 75–76) hävdar lämpar sig för mindre 

samhällsvetenskapliga forskningsprojekt. 

En fullständig lista över de 91 företag som utgör den här studiens urvalsram finns 

bifogad i Bilaga B: Analyserade e-handelsplatser, tillsammans med företagens 

webbadress. I de fall då Andersen (2019) listat flertalet företagsnamn, i en och 

samma tabellcell (under rubriken Butiker), har enbart det förstnämnda företagets 

e-handelsplats undersökts. Detta bortsett från Dustin/Dustin home, där den 

sistnämnda e-handelsplatsen har undersökts istället eftersom den förstnämnda 

inte riktar sig till privatpersoner. 

https://index.ehandel.se/landingpage/
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Då samtliga av de e-handelsplatser som utgjorde urvalsramen fortfarande var 

aktiva och tillgängliga under perioden för datainsamlingen skedde inget objekts-

bortfall i förhållande till studiens val av e-handelsplatser. 

3.2 Granskningsprotokoll 

Som datainsamlingsverktyg har ett granskningsprotokoll (se Bilaga A: 

Granskningsprotokoll) utvecklats. Detta med inspiration från tidigare forskning 

samt vedertagna begrepp och konventioner inom ämnesområdet. Gransknings-

protokollet syftar till att svara mot studiens båda frågeställningar. 

För att kunna referera till en specifik e-handelsplats vid bearbetningen av data, 

inleds granskningsprotokollet med att efterfråga ett ID. Detta ID återspeglar den 

placering det undersökta e-handelsföretaget har i den lista som har utgjort 

studiens urvalsram (Andersen, 2019). ID-numret finns även representerat i 

Bilaga B: Analyserade e-handelsplatser, där det kopplas till den webbadress som 

använts för att besöka respektive e-handelsplats. 

Därefter har granskningsprotokollet delats in i 5 avsnitt. Dessa hanterar i sin tur 

olika delar av en e-handelsplats som utifrån tidigare studier, och i förhållande till 

studiens syfte, ansågs vara av relevans att undersöka. Avsnitten är: startsida, 

undersida/-or om CSR, allmän produktlista, enskild produktsida och övrigt. 

Sammanlagt bestod granskningsprotokollet av 25 frågor. Dessa har huvud-

sakligen haft ett standardiserat upplägg i form av fasta, strukturerade, 

svarsalternativ och ställs i en förutbestämd ordning. Granskningsprotokollet har 

med andra ord en kvantitativ karaktär, som Denscombe (2018, s. 388) menar är 

fördelaktigt just eftersom det minskar tolkningsutrymmet. Den kvantitativa 

utformningen medför även andra fördelar, förklarar Denscombe (2018, s. 389), 

eftersom den är upprepningsbar och därmed kan kontrolleras av andra. 

Nackdelarna med den kvantitativa datan är istället, enligt Denscombe (2018, s. 

389–390), att frågorna inte ger någon djupare förståelse kring företeelsen samt 

att stora datavolymer riskerar att överbelasta forskare. 

I granskningsprotokollet förekom också vissa kvalitativa inslag i form av öppna 

frågor som uppmuntrade till fritextsvar. I dessa fall formulerades frågorna på ett 

sätt som angav på vilket sätt (i siffror eller med ord) frågorna förväntades 

besvaras. Ibland förekom även exempel på hur svaren kunde utformas, för att 

minska risken för misstolkning. De kvalitativt riktade frågorna var fördelaktiga 

i den bemärkelse att de medförde en med uttömmande karaktär med en hög 

detaljrikedom. Något som leder till en djupare förståelse kring en viss företeelse, 

till skillnad från den kvantitativa metoden kunde ge (Denscombe, 2018, s. 426). 

De kvalitativa inslagen i granskningsprotokollet är tänkta att ge analysen en 

nyanserad tappning för att inte enbart luta sig mot numeriska observationer. På 

så sätt är granskningsprotokollet en sammansvetsning av en kvantitativ och 

kvalitativ metod.       

Flertalet frågor i granskningsprotokollet har inspirerats av tidigare forskning 

inom ämnesområdet. Både Delgado et al. (2014) samt Dincer och Dincer (2010) 

undersöker till exempel var den huvudsakliga informationen om CSR visas och 

i vilken grad den förekommer. Detta har applicerats till granskningsprotokollet 



13 

 

genom att notera om CSR-relaterad information visas på e-handelsplatsernas 

startsida, på sidor tillsammans med allmän information om företaget (ofta 

refererad till som ”Om oss”-sida) eller någon helt annanstans. Det har också 

uppmärksammats hur många sidor det finns totalt som huvudsakligen berör 

CSR. Forskarna (Delgado et al., 2014; Dincer & Dincer, 2010) har däremot inte 

analyserat mer ingående än så var någonstans som information om CSR finns på 

en webbplats. Den här studiens granskningsprotokoll har därför även lutat sig 

mot Rosenfeld et al. (2015, s. 141–144, 147–148) resonemang om märkning för 

navigationssystem och hyperlänkar. Frågor som berör placering och benämning 

av hyperlänkar till CSR-relaterad information har därför utvecklats för 

granskningsprotokollet. Detta med förhoppningen om att ge ett ännu mer 

utvecklat svar till den gällande frågeställningen. 

Tagesson et al. (2009) samt Dincer och Dincer (2010) har även granskat vilken 

typ av information om CSR det är som företagen förmedlar. Till exempel utgår 

Tagesson et al. (2009) från en checklista över vanligt förekommande begrepp 

inom området som de i sin tur undersöker förekomsten av på olika webbplatser. 

Dincer och Dincer (2010) studerar dessutom i vilken uttrycksform (bild eller 

text) som CSR-relaterad information visas. Granskningsprotokollet som tagits 

fram för den här studien består därför också av frågor som berör dessa faktorer. 

Studiens kvalitativa angreppssätt var i form av en innehållsanalys, med syftet att 

undersöka förekomsten av specifika begrepp som relaterade till CSR på e-

handelsplatserna. Innehållsanalys är en fördelaktig metod att tillämpa för att 

besvara denna typ av fråga, då den inriktar sig på mätning och används för att 

kvantifiera innehåll utifrån kvalitativa data (Denscombe, 2018, s. 401–402). Vad 

som brukar känneteckna en innehållsanalys är att den är bred, snarare än djup i 

sin karaktär och kan visa på specifika mönster (Boréus & Bergström, 2018, s. 

49; Denscombe, 2018, s. 402). Hur innehållsanalysen tillämpades beskrivs mer 

i detalj under avsnitt 3.4. 

3.3 Tillvägagångssätt 

Studiens författare stod själva för insamlingen av data och använde sig av 

granskningsprotokollet (se Bilaga A: Granskningsprotokoll) för att undersöka 

hur CSR-relaterat innehåll förmedlas på svenska e-handelsplatser. 

Datainsamlingen krävde en webbläsare på en dator med internetuppkoppling. 

Valet av webbläsare grundade sig i W3Counters (2019) lista med statistik som 

visar att Google Chrome är den överlägset mest använda webbläsaren idag. 

Vidare användes webbläsaren enbart i ett så kallat inkognitoläge, för att undvika 

eventuell påverkan av cookies eller webbplatsdata. Enligt Google (2019) är just 

inkognitoläget en åtgärd som innebär att webbläsaren varken sparar historik eller 

andra uppgifter som anges i exempelvis formulär. Inställningen var därför högst 

relevant i denna studie eftersom det inte var önskvärt att granskarnas tidigare 

webbhistorik påverkade resultatet i studien. 

Då denna studie bestod av två granskare (författarna) inleddes undersöknings-

förfarandet med en gemensam datainsamling på de fem första e-handels-

platserna. Detta för att granskarna skulle kunna dela på arbetsuppgifterna och 

granska varannan e-handelsplats vardera. Men också för att stärka interbedömar-
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reliabiliteten. Genom att inledningsvis ha ett genomgående arbetssätt, mellan 

granskarna, vid granskning av e-handelsplatserna kan faktorer som menings- och 

tolkningsskiljaktigheter undvikas. Varje e-handelsplats gick igenom samma 

procedur, i samma ordningsföljd (fråga 1–15 i Bilaga A: Granskningsprotokoll). 

I de fall då det var möjligt att antingen besöka e-handelsplatsen i egenskap av 

företag eller privat, landade valet på det sistnämnda.  

3.4 Analys och bearbetning av data 

Eftersom denna studie tillämpar två olika typer av metoder har bearbetningen av 

data delats in i två olika faser. Första fasen bestod av att bearbeta den kvantitativa 

empirin. Vid analysförfarandet skapades ett kalkylark som delades mellan 

granskarna med hjälp av molntjänsten Google Drive. Av de kvantitativa frågorna 

var 15 binära och kunde besvaras med siffran 1 (som motsvarade svaret ”ja”) 

eller siffran 0 (som motsvarade svaret ”nej”) direkt i kalkylbladet. Dessa frågor 

ingick sedan i ett poängsystem, där e-handelsplatserna kunde rankas utifrån antal 

tilldelade poäng (”CSR-engagemang”). Poängfördelningen utgår endast från de 

frågor som tagits fram i studiens granskningsprotokoll. Det går således inte att 

fastställa exakt hur mycket en e-handelsplats engagerar sig i att förmedla CSR-

relaterad information till sina besökare, eftersom den här studien inte undersöker 

alla parametrar. Däremot är poängfördelningen tänkt att visa i ungefär vilken 

utsträckning som respektive e-handelsplats tenderar förmedla sitt CSR-

engagemang. Vidare var 4 frågor i sin tur nominala och besvarades med hjälp av 

olika svarskategorier eller ”-” (som motsvarade ”ej aktuellt”). Svaren har 

visualiserats med hjälp av diagram som skapats i programvaran Microsoft 

PowerPoint. 

I fas två bearbetades resterande frågor. Dessa frågor var öppna, vilket innebar att 

författarna själva skrev ner svaret på dessa frågor vid granskning av e-

handelsplatserna.  Denna empiri samlades även in i det framtagna kalkylarket. 

De data som kom ur datainsamlingen har bearbetats genom att tematisera 

begreppen. I detta skede resulterade innehållsanalysen i en identifiering av 

följande teman: CSR, ekologiskt, relaterat till företaget, hållbarhet, miljö, 

rådgivning och övrigt. Samtliga begrepp från empirin föll under åtminstone 

någon av dessa teman. Vissa e-handelsplatser kunde ha texten ”hållbarhet och 

miljö”, vilket gjorde att begreppen föll under både ”hållbarhet” och ”miljö”. 

Innehållsanalysen följer samma struktur som Denscombe (2018, s. 402) 

förespråkar, där första steget är att identifiera vilken text som ska analyseras. I 

denna studie har texterna som uppkommit i och med granskningsprotokollets 

följdfrågor (1.1, 2.1, 3.1 och 4.1) analyserats. På grund av gransknings-

protokollets preciserade frågor uppkom ingen problematik kring vilka texter som 

skulle analyseras i innehållsanalysen. Den insamlade text låg till grund för 

innehållsanalysen bestod, i de flesta fall, endast av enstaka ord eller eventuellt 

av en mening. Med den kvalitativa datan kunde sedan vissa nyckelbegrepp 

identifieras och växa fram utifrån den insamlade datan. De sju identifierade 

nyckelbegrepp eller teman går helt eller delvis att förknippas med orden från 

insamling av data. Enligt Denscombe (2018, s. 402) handlar det framförallt i 

detta steget om att utarbeta relevanta kategorier för vidare analys av data genom 

att hitta framträdande begrepp i texten. Därefter har förekomsten av begreppen 



15 

 

analyserats, i syfte att påvisa vilket begrepp som användes mest flitigt på e-

handelsplatserna. I detta skedet kunde det innebära att ett begrepp fall under fler 

än en kategori, eftersom begreppet hade en bred betydelse som inte enbart kunde 

härledas till ett tema. Slutligen kunde förekomsten av begreppen räknas ut och 

sammanställas i tabeller.  

För att slutligen undersöka ett eventuellt samband mellan hög omsättning och 

höga CSR-poäng har detta analyserats genom att räkna ut korrelations-

koefficienten i Excel med hjälp av funktionen =Correll(). Formeln som Excel 

därefter använde för att beräkna korrelationskoefficienten var följande: 

 

I forskningssammanhang med färre än 100 dataenheter rekommenderar 

Denscombe (2018, s. 350) att resultatet presenteras i sifferform och inte i 

procentsatser, vilket är något som denna studie har tillämpat under 

resultatkapitlet. Studien strävar efter att följa en god forskningspraxis och har 

därmed valt att inte överdriva mängden data genom att presentera resultat i 

procentsats, vilket är ett vanligt utfall för den typen av presentation. 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Det här arbetet har tagit fasta på Vetenskapsrådets (2019) grund om att etiska 

aspekter. Detta är en praxis inom forskningssammanhang som talar för varför 

det är viktigt att sträva efter att följa en god forskningssed. Att forska kring och 

analysera information på e-handelsplatser, som är fallet för den här studien, kan 

ge upphov till etiska dilemman. Vikten av att ta hänsyn till etiska uppförande-

koder samt följa krav och riktlinjer under alla delar av forskningsprocessen är 

därmed ytterst avgörande för att upprätthålla en god forskningssed. 

En etisk aspekt som går att sätta i förhållande till den här studien är huruvida det 

är av relevans att anonymisera de undersökta e-handelsföretagen eller ej. 

Eftersom e-handelsplatser är en form av webbplats, som Denscombe (2018, s. 

454) menar klassas som offentliga dokument, finns egentligen inga förpliktelser 

att värna om personlig integritet, då det är företag och inte enskilda individer 

som undersöks. Studien riktar sig dessutom mot att undersöka Sveriges för 

närvarande mest lönsamma e-handelsföretag, vilket redan är allmänt tillgänglig 

information (Andersen, 2019). Därför ses ingen anledning till att försöka dölja 

identiteten hos de undersökta e-handelsföretagen. Med tanke på att vem som 

helst med internetuppkoppling kan ta del av samtliga e-handelsplatser, menar 

Denscombe (2018, s. 454) dessutom att denna typ av offentlig tillgång av 

dokument inte heller kräver att något samtycke inför datainsamlingen söks. 

Något som därför inte heller har gjorts. 

Skärmdumpar på de undersökta e-handelsplatserna kan vara ett etiskt dilemma 

om webbplatserna anses uppnå verkshöjd, och således är skyddade under Lagen 

om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729). Situationen 
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skulle gynnas av att återge vissa delar av en e-handelsplats informations-

arkitektur med hjälp av skärmdumpar. Detta har i föreliggande studie istället 

därför valts att illustreras med hjälp av egenproducerade prototyper i stil med 

Figur 1 för att efterlikna skärmdumpars motiv vid de tillfällen illustrationer 

ansetts vara nödvändiga för att föra ett resonemang. 

När det vidare kommer till att analysera, tolka och presentera data från en 

undersökning ger Creswell och Creswell (2018, s. 94–97) flertalet exempel på 

etiska dilemman som kan uppstå. Ett av dessa är risken för subjektiv bedömning 

(Creswell & Creswell, 2018, s. 94). För att minska risken för subjektiv 

bedömning har vissa åtgärder genomförts. Det handlar bland annat om att 

granskningsprotokollet i sin utformning tillåtit en relativt liten tolkningsfrihet, 

då flera frågor kompletterats med konkreta svarsexempel. För att stärka 

intrakodarreliabiliteten (Boréus & Bergström, 2018, s. 61), har de fem första e-

handelsplatserna dessutom granskats tillsammans. Detta i kombination med att 

granskarna även kommunicerat under resterande del av analysarbetet, tyder på 

en intersubjektiv granskning av empirin. Risken för subjektiv bedömning 

kvarstår, men är reducerad. 

Creswell och Creswell (2018, s. 94–96) betonar även vikten av att inte bortse 

från vissa data eller endast redogöra för de resultat som är positiva. Dessa etiska 

dilemman har tagits i beaktande bland annat genom att tydligt uppge de 

eventuella bortfall som förekommit vid undersökningen när data som relaterat 

till dessa har presenterats. Den här studien har även eftersträvat att presentera 

sina data utan att använda några partiska ord eller betona vissa faktorer mer än 

andra. Detta för att undvika risken för att missleda eller påverka läsaren mot 

något specifikt ställningstagande. 
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4 Resultat och analys 

Följande kapitel redogör för de resultat som kommit fram ur den data som 

samlades in under perioden 23–26 april 2019. Samtliga av de 91 svenska e-

handelsplatser som ingick i studien har undersökts och utgjort grunden för 

insamlade data. Resultaten har bearbetats och redogjorts för nedan för att relatera 

till studiens problembeskrivning och vidare besvara dess frågeställning. 

4.1 CSR-engagemang på startsidor 

Fråga 1–3 i granskningsprotokollet (se Bilaga A: Granskningsprotokoll) berör 

på vilket sätt e-handels-företagens arbete med CSR går att urskilja redan på 

startsidan i form av hyperlänkar eller komponenter. Generellt sett hade 

majoriteten av de 91 undersökta e-handelsplatserna varken någon hyperlänk 

eller informerande komponent, vilket går att se i Figur 2 nedan. Totalt hade 5 

(MatHem, NordicFeel, Mat.se, Infotheek och Matsmart.se) av 91 e-

handelsplatser en hyperlänk i sidhuvudet som ledde vidare till en undersida som 

på något sätt relaterade till CSR. I sidfoten var sådana typer av hyperlänkar mer 

än fyra gånger så vanliga och förekom hos 22 av 91 e-handelsplatser. Vad gäller 

CSR-relaterat innehåll vid övriga komponenter på e-handelsplatsernas startsida 

förekom detta vid 10 av 91 tillfällen. 

 
Figur 2: Antal gånger CSR-relaterade hyperlänkar eller komponenter förekommer på e-

handelsplatsers startsida. 

Hos 4 av de 5 e-handelsplatser där en CSR-relaterad hyperlänk förekom i 

sidhuvudet fanns också antingen en hyperlänk i sidfoten eller en annan 

komponent på startsidan som relaterade till CSR. Ingen av de undersökta e-

handelsplatserna hade däremot alla tre faktorer (CSR-relaterade hyperlänkar i 

både sidhuvud och sidfot samt någon ytterligare CSR-relaterad komponent 

någon annanstans på startsidan) uppfyllda. Oftast (17 av 22 gånger) var det 

enbart hyperlänken i sidfoten som relaterade till CSR på de undersökta e-

handelsplatsernas startsida och ingenting annat. 

De begrepp som användes i dessa CSR-relaterade hyperlänkar och komponenter 

har vidare sammanställts i Tabell 2 efter de tematiseringar som angetts för 

studiens innehållsanalys (se kapitel 3 avsnitt 4). Resultatet påvisar en relativt 

jämn fördelning mellan tematiseringarna. Begrepp som relaterade till temat 

”hållbarhet” applicerades däremot flest (9) gånger och förekom således i högre 
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utsträckning än de begrepp som relaterade till ”ekologiskt”, där frekvensen var 

som lägst (4). 

Tabell 2: Tematisering av märkningar för hyperlänkar och rubriker på komponenter 

som på något sätt relaterar till CSR på de undersökta e-handelsplatsernas startsida. 

TEMATISERING MÄRKNING ANTAL 

CSR 
vårt ansvar, vårt ansvar, Corporate Social Responsibility, miljö och ansvar, 

det ansvarsfulla företaget, socialt engagemang, vårt ansvar 
7 

Ekologiskt ekologiska varor, ekologiska varor, ekologiskt, våra ekomärken 4 

Relaterat till 

företaget 

approved selection, rädda oss, vårt ansvar, vårt ansvar, om Linas 

matkasse, det ansvarsfulla företaget, vårt ansvar, om bolaget 
7 

Hållbarhet 
sustainable beauty, hållbart val, hållbarhet, miljö- och hållbarhetsarbete, 

hållbarhetsarbete, hållbarhet, hållbarhet, hållbarhet, hållbar 
9 

Miljö 

miljö- och hållbarhetsarbete, miljö och ansvar, miljö, klimatkompensering, 

välj miljöretur, ny kemikalieskatt från 1 juli 2017, gröna leksaker med 

miljön i fokus 

7 

Rådgivning 
skötselråd, om bäst-före-datum, om matsvinnet, matsvinnsskolan, 

skötselråd 
5 

Övrigt 
plate-for-plate, begagnade produkter, kom igång, inbyte och begagnat, 

grön passion, ta vara på fodret, veganskt, var med och påverka! 
8 

4.2 Undersidor som berör CSR 

Totalt 40 av de undersökta e-handelsplatserna hade en undersida som på något 

sätt berörde information om företagets arbete med CSR. Resultatet visar vidare 

hur den här informationen huvudsakligen förmedlas i enbart textformat eller 

kombinationen text- och bildformat (se Figur 3). Det förekom sällan något 

innehåll i videoformat (vid 1 tillfälle tillsammans med text på CoolStuffs e-

handelsplats, och vid 3 tillfällen tillsammans med både text och bild hos Ellos, 

Apotea samt Lyko.se). 

 
Figur 3: Innehåll på undersidor som relaterar till CSR visas huvudsakligen i textformat 

eller kombinationen text- och bildformat. 

Av den information som förmedlades på e-handelsplatsernas CSR-relaterade 

undersidor (oavsett om det var i text-, bild- eller videoformat) berörde främst (i 
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22 av 91 fall) hur företagens produkter påverkat miljö, människa och samhälle 

vid tillverkning. Däremot var det inte heller ovanligt att information om hur 

produkterna kan hanteras av konsumenten för att hålla längre också visades (i 12 

av 91 fall). Information om hur företagets produkter ska återvinnas förekom 

vidare på 7 e-handelsplatser: Dustin home, Ellos, Apotea, MatHem, tretti.se, 

Skincity och iDeal of Sweden. 

 
Figur 4: 17 av 91 e-handelsplatser hade hyperlänkar till sina CSR-relaterade undersidor 

från sin ”Om oss”-sida. 

17 av 91 e-handelsplatser hade hyperlänkar till sina CSR-relaterade undersidor 

från sin ”Om oss”-sida. Märkningen för samtliga av dessa hyperlänkar har 

sammanställts i Tabell 3 nedan enligt den här studiens kodschema och dess 

tillhörande teman (se kapitel 3 avsnitt 4). Ingen av de granskade e-handels-

platserna valde att märka sina hyperlänkar med något som av granskarna ansågs 

falla inom temat ”ekologiskt” eller ”rådgivning”. Istället visade sig en jämn 

fördelning mellan ”relaterat till företaget”, ”hållbarhet” och ”miljö”, som alla tre 

hade en frekvens på 5. Högst frekvens (7) hade märkningar som relaterade till 

temat ”CSR”. 

Tabell 3: Tematisering av märkningar för de hyperlänkar (som leder vidare till 

undersidor som relaterar till CSR) från de undersökta e-handelsplatsernas ”Om oss”-

sidor. 

TEMATISERING MÄRKNING ANTAL 

CSR 
CSR, amfori BSCI, det ansvarsfulla företaget, miljö och etik, etiskt 

miljövänligt och hållbart, CSR, socialt engagemang 
7 

Ekologiskt  0 

Relaterat till 

företaget 

vårt ansvar, om Linas matkasse, Bokus bryr sig, vi arbetar för 

hållbarhet, det ansvarsfulla företaget 
5 

Hållbarhet 
hållbarhet, hållbarhet, vi arbetar för hållbarhet, etiskt miljövänligt och 

hållbart, hållbarhet 
5 

Miljö 
kvalitet och miljö, miljöansvar, miljö & ansvar, miljö och etik, etiskt 

miljövänligt och hållbart 
5 

Rådgivning  0 

Övrigt här 1 



20 

 

 

Medelvärdet för antalet undersidor som på något sätt berörde CSR var 1,27 per 

e-handelsplats, samtidigt som medianen låg på 0. Detta visar på en positiv 

snedfördelning och vidare en standardavvikelse på 3,68. Ellos, Stayhard.se och 

Apotea var däremot e-handelsplatser med betydligt fler undersidor (24, 18 

respektive 18) än genomsnittet. En intressant iakttagelse är att om dessa klassats 

som avstickare skulle standardavvikelsen sjunka till 1,01. 

4.3 Produktlista och enskilda produkter 

Den generella responsen på om e-handelsplatserna erbjöd någon form av 

sortering eller filtrering av produkter som på något sätt gick att koppla till CSR 

var relativt svag. Av de 91 granskade e-handelsplatserna var det 14 av dem som 

tillhandahöll någon form av sådan funktion i förhållande till sin produktlista och 

77 som inte gjorde det. De e-handelsplatser som försåg användarna med CSR-

relaterade sorterings- eller filtreringsalternativ var: Dustin home, Boozt.com, 

Apotea, MatHem, Gymgrossisten.com, Lyko.se, tretti.se, Junkyard.se, Skincity, 

Mat.se, Parfym.se, Matsmart.se, Svensktkosttillskott.se och Polarpumpen. 

 
Figur 5: 14 av 91 e-handelsplatser gav användaren möjligheten att sortera eller filtrera ut 

produkter som på något sätt var mer hållbara. 

Förekomsten av märkning eller bild bredvid hållbara produkter på e-

handelsplatsernas allmänna eller enskilda produktsidor påträffades vidare hos 27 

av 91 e-handelsplatserna. Det innebär att det var 64 e-handelsplatser som inte 

erbjöd denna typ av informationsförmedling till användarna. Däremot visar 

resultatet att majoriteten (19 stycken) av de e-handelsplatser som förmedlade 

denna information gjorde det både på allmänna samt enskilda produktsidor. 

Boozt.com, Linas Matkasse, Lekmer, tretti.se, Skruvat.se, Parfym.se, Infotheek 

och VetZoo var istället de e-handelsplatser som hade denna form av information 

enbart antingen i den allmänna produktlistan eller på den enskilda produktsidan. 
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Figur 6: 27 av 91 e-handelsplatser visade någon märkning eller bild jämte de produkter 

som på något sätt var mer hållbara. 

CSR-relaterad information som placerades på enskilda produktsidor i nära 

anslutning till produkten förekom i låg utsträckning. Resultatet visade att 6 

(Boozt.com, Ellos, tretti.se, Skruvat.se, Desenio och Jotex) av 91 e-

handelsföretag lyfte fram information om hur produkten har påverkat miljö, 

människa eller samhälle vid tillverkning. Endast 2 (KidsBrandStore.se och 

Nelly.com) av 91 beskrev hur produkten kan hanteras av konsumenten för att 

hålla längre. Ingen av de 91 e-handelsplatserna förmedlade någon information 

om hur produkten ska återvinnas. 

7 av de e-handelsplatser som nämndes i föregående stycke (Boozt.com, Ellos, 

Nelly.com, tretti.se, Skruvat.se, Jotex och KidsBrandStore.se) förmedlade denna 

typ av information huvudsakligen i textformat. Desenio skiljde sig däremot från 

de övriga och förmedlade istället informationen med hjälp av både bild och text. 

4.4 Certifieringar och samarbeten 

73 av de 91 e-handelsplatser som undersöktes ansågs vara certifierade eller ingå 

i ett eller flera samarbeten som på något sätt relaterar till företagets CSR-arbete. 

Detta var den fråga som genererade överlägset mest positiva svar i avseende på 

CSR-engagemang i det granskningsprotokoll (se Bilaga A: 

Granskningsprotokoll) som tagits fram för studien. 

 
Figur 7: 73 av 91 e-handelsplatser förmedlade sitt CSR-relaterade arbete med hjälp av 

information om certifieringar eller samarbeten. 
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Svensk Digital Handels certifiering Trygg e-handel (www.tryggehandel.se) 

konstaterades vara den huvudsakliga orsaken till svaret ”ja” på den här frågan, 

men det förekom också information om samarbeten med välgörenhets-

organisationer så som SOS Barnbyar, Rädda Regnskogen eller Better Cotton 

Initiative. Typen av organisationer som e-handelsföretagen samarbetade med 

skiljde sig oftast åt beroende på bransch, men när ett samarbete väl förekom var 

det vanligare att företaget uppgavs engagera sig i flera samarbeten än bara ett. 

4.5 CSR-engagemang i samband med beställning 

Av studiens 91 undersökta e-handelsplatser gav 9 av dem information om hur 

kundens leverans var/kunde bli mer hållbar, eller gav kunderna möjligheten att 

själva bidra till företagets CSR-arbete. Däremot förekom ett partiellt bortfall på 

aktuell fråga (nummer 14 i granskningsprotkollet, se Bilaga A: 

Granskningsprotokoll) för Infotheeks e-handelsplats. Denna saknade 

observationsenhet motsvarar 1,10 % av den population som undersökts. 

 
Figur 8: 9 av 90 e-handelsplatser erbjöd miljövänlig frakt eller chans för kunderna att 

själva bidra i företagets CSR-arbete. 1 bortfall förekom. 

Ibland gavs kunden möjlighet att skänka pengar till välgörenhet i samband med 

sin beställning på e-handelsplatserna. Detta antingen i form av att kunden fick 

välja att skänka en av e-handelsföretaget förutbestämd summa till en viss typ av 

organisation i samband med köp (Cdon.com, Apotea och Babyland), eller genom 

att avrunda sin beställnings totala kostnad upp till närmaste tiotal där återstoden 

skänktes till en organisation (Apotea och Babyland). Apotea och Babyland 

erbjöd med andra ord mer än en möjlighet för kunden att engagera sig i företagets 

arbete med CSR, och på Apoteas e-handelsplats fanns till och med möjligheten 

att välja mellan två olika organisationer (SOS Barnbyar och WWF) att skänka 

den förutbestämda summan till (se Figur 9). 

http://www.tryggehandel.se/
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Figur 9: Prototyper från Apotea (vänster) och VetZoo (höger) där användarna kan välja 

att bidra till företagens CSR-arbete i samband med köp/beställning (grön markering). 

VetZoo och MatHem visade en bild i form av ett grönt löv för att markera 

möjligheten för kunden att välja mer miljövänliga leveransalternativ (se Figur 

9). Hos Bythjul.com tillkom en miljöavgift som företaget gav kunden ytterligare 

information om i samband med beställningsförfarandet, och tretti.se förmedlade 

information med hjälp av bild och text om deras erbjudande om miljövänlig 

bortforsling av gamla vitvaror. Via Addnature.com blev kunden tipsad om att 

köpa en återanvändningsbar förpackning att ta emot beställningen i. Boozt.com 

går i liknande spår och visar med bild och text hur deras förpackningar är 

hållbara genom att vara 100 % komposterbara. 

4.6 Poängfördelning 

Samtliga frågor som ställdes vid studiens datainsamling var formulerade så att 

varje svar som inte bestod av ett ”nej” (0) eller ”-” genererade 1 poäng. Detta i 

ett försök att mäta i vilken utsträckning som de undersökta e-handelsföretagen 

förmedlade sitt arbete med CSR via sin webbplats. Resultatet visar att 9 av de 

91 e-handelsplatser som undersökts inte genererade någon poäng enligt 

granskningsprotokollet. Dessa var: Adlibris, Bygghemma.se, NA-KD, 

Caliroots, Euro Florist, Ridestore.se, Uret Vintage, Hjälpmedelsbutiken och 

EcoRide. Ingen e-handelsplats tilldelades 15 poäng, men det företag som kom 

närmast var Apotea med sina 10 poäng i CSR-engagemang. Därefter följde 

MatHem och Ellos som fick 9 respektive 8 poäng. Som går att utläsa av 

värmekartan i Figur 10 nedan var det däremot mest vanligt (35 gånger) att en e-

handelsplats tilldelades 1 poäng. En fullständig lista över vilka e-handelsföretag 

som tilldelades vilken poäng finns bifogat som ett diagram i Bilaga C: Rankning 

av e-handelsföretag efter poäng (fallande). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

9 35 9 15 8 6 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 

Figur 10: Värmekarta över poängfördelningen (0–15) bland de undersökta e-

handelsplatserna. 

Medianen för poängfördelningen ligger på 2 och medelvärdet på 2,48, vilket 

talar för en positiv snedfördelning. Med en lägsta poängfördelning på 0 och 
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högsta på 10, ligger variationsbredden i sin tur på 10. Standardavvikelsen 

hamnade i sin tur på 2,17. 

De undersökta e-handelsföretagen varierar i storlek med avseende på omsättning 

(Andersen, 2019). För att undersöka om hög omsättning och höga CSR-poäng 

samvarierar, har korrelationskoefficienten räknats fram. Detta för att se om det 

eventuellt kan föreligga ett samband mellan de två variablerna. Resultatet visar 

att det finns en svag/obefintlig korrelation mellan variablerna ”hög omsättning” 

och ”höga CSR-poäng”, då korrelationskoefficienten för dessa ligger på 0,23. 

4.7 Uppmärksammade kommentarer 

Föreliggande studies granskningsprotokoll avslutas med den öppna och frivilliga 

frågan ”Något annat av intresse som uppmärksammats?”. Den har besvarats för 

7 av de 91 undersökta e-handelsplatserna. En av kommentarerna 

uppmärksammar det bortfall som påträffats vid fråga 14 för Infotheeks e-

handelsplats och nämns i början av ovanstående avsnitt. De återstående sex 

kommentarerna rör sig alla om tolkningssvårigheter där någon av granskarna 

påpekat hur faktorer som undersökts på e-handelsplatserna lätt kunnat tolkas på 

olika sätt. 

Ett exempel är kommentaren för MatHems e-handelsplats. Där påpekar 

granskaren att fråga 11 (beträffande information om hur enskilda produkter 

påverkat miljö, människa och samhälle, kan hanteras av konsumenten för att 

hålla längre eller hur de ska återvinnas) genererar ”väldigt olika svar beroende 

på produkt”. Något som i sin tur påverkade svaren för fråga 12 (i vilken 

uttrycksform denna information förekommer). Tolkningssvårigheterna som 

granskaren noterade i sitt svar på fråga 15 var att innehållet på respektive 

produktsida varierade i en mycket hög utsträckning beroende vilken produkt det 

var som visades. Exempelvis uppfyllde texten om ekologiska bananer 

gransknings-protokollets frågor om både påverkan och längre hållbarhet (fråga 

11A och 11B), medan informationen om ekologiskt basmatiris inte berörde 

något av detta mer än att uttryckligen vara just ”ekologiskt”. 

Ytterligare ett exempel gäller för Boozt.com, som enbart hade några enstaka 

rader text och två mindre bilder en bra bit ner på en undersida som dessutom inte 

enbart berörde CSR. Samtidigt tilldelades Jotex samma poäng i gransknings-

protokollet, trots att företagets e-handelsplats hade en undersida som är betydligt 

mer ingående än den hos Boozt.com. Vidare diskussion förs om detta under 

nästkommande kapitel. 
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5 Diskussion 

Denna studie har haft för avsikt att undersöka i vilken utsträckning och på vilket 

sätt som Sveriges största e-handelsföretag förmedlar information om sitt arbete 

med hållbar utveckling och samhällsansvar (CSR) på sina e-handelsplatser. I 

detta avslutande kapitel diskuteras och utvärderas resultaten från den 

genomförda undersökningen och sätts i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Detta för att vidare kunna dra slutsatser om det fenomen som 

undersökts och hur resultatet sedan går att koppla till tidigare forskning. Därefter 

förs en reflekterande diskussion kring studiens begränsningar och metodval, för 

att avslutningsvis ge förslag till vidare forskning inom ämnesområdet. 

5.1 Slutsatser och kunskapsbidrag 

Målsättningen med den här studien har varit att undersöka ämnesområdena 

informationsarkitektur och CSR, för att vidare se hur dessa samspelar i en e-

handelskontext. Det kan konstateras att det råder ett allmängiltigt engagemang 

för hållbar utveckling och samhällsansvar ur ett konsumentperspektiv 

(Naturvårdsverket, 2018). Trots detta visar föreliggande studie på att Sveriges 

största e-handelsplatser förmedlar denna typ av information i en förhållandevis 

liten utsträckning. Detta kan således ses som ett kunskapsbidrag som ger en 

indikation på att de undersökta e-handelsplatserna har möjlighet (och bör) 

utvecklas gällande just denna aspekt, för att bättre möta efterfrågan från 

konsumenterna. 

Gällande de undersökta e-handelsplatsernas startsidor var det inte särskilt vanligt 

förekommande med hyperlänkar som relaterade till CSR i sidhuvudet. Det var 

istället vanligare att hyperlänkarna återfanns i sidfoten, även om majoriteten av 

de undersökta e-handelsplatserna inte förmedlade någon CSR-relaterad 

information alls på sin startsida. I studien av Delgado et al. (2014) kunde det 

konstateras att länkning till något CSR-relaterat innehåll från startsidan också 

var mindre förekommande. Forskarna (Delgado et al., 2014) menar samtidigt att 

förekomsten, på grund av det synliga framträdandet, visar ett större engagemang 

från de företag som faktiskt tillämpar det. Beaird och George (2014, s. 9) och 

Schade (2015) talar om hur det viktigaste innehållet på en webbplats bör placeras 

innan användaren scrollar ner på sidan för att se mer. Med tanke på att 

majoriteten av den här studiens resultat visar att information om CSR förmedlas 

i sidfoten, alltså längst ner på sidorna, kan detta tyda på att de flesta e-

handelsplatserna inte prioriterar denna typ av innehåll i någon större 

utsträckning. Beträffande CSR-relaterat innehåll vid övriga komponenter på e-

handelsplatsernas startsida var detta något som också förekom i liten 

utsträckning. På startsidorna visade det sig att begrepp som på något sätt 

relaterade till temat ”hållbarhet” var mest vanliga att använda på hyperlänkar 

och övriga komponenter som hörde ihop med företagets CSR-arbete. 

Nästan hälften av de undersökta e-handelsplatserna hade en undersida som på 

något sätt berörde information om företagets arbete med CSR. Mest vanligt var 

det att dessa sidor bestod av text eller i kombination med text och bild. Den CSR-

relaterade informationen handlade i sin tur mest om hur företagens produkter på 
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något sätt påverkat miljö, människa och samhälle, men till stor del även om hur 

konsumenter kunde hantera företagets produkter på ett sätt som fick dem att hålla 

längre. Det kunde även konstateras att begrepp som närmast gick att koppla till 

”CSR” förekom i högre utsträckning än andra när hyperlänkar placerades på 

”Om oss”-sidorna för att leda användaren vidare till specifika undersidor om 

företagets CSR-arbete. 

Medelvärdet för antalet undersidor som berörde information om CSR låg på 

1,27. Detta skiljer sig starkt från både Delgado et al. (2014) samt Dincer och 

Dincers (2010) studier, som snarare indikerar på betydligt högre genomsnitt. 

Däremot noterade föreliggande studie precis som Dincer och Dincer (2010) att 

det enbart var vid enstaka tillfällen det förekom mer än 10 undersidor som 

relaterade till CSR. 

På allmänna och enskilda produktsidor var det inte särskilt vanligt 

förekommande att e-handelsplatserna visade någon märkning eller bild bredvid 

produkter som var mer hållbara. Detta var samtidigt en faktor som ingen av de 

tidigare studier som genomförts på ämnesområdet heller har undersökt, och 

således blir svår att jämföra eller dra konkreta slutsatser kring. Det kunde vidare 

konstateras att ingen av de 91 undersökta e-handelsplatserna förmedlade någon 

information om hur respektive produkt ska återvinnas på de enskilda 

produktsidorna. Däremot var det vanligare att denna form av information 

förmedlades på allmänna undersidor som relaterade till CSR. Det går med andra 

ord att konstatera att de undersökta e-handelsplatserna generellt sett hade mer 

information om CSR på allmänna undersidor än vid specifika sidor för 

produktlistor eller enskilda produkter. Detta är något som kan tänkas bero på att 

informations-utrymmet på undersidorna var större än utrymmet för information 

på enskilda produktsidor, vilket kan tyda på en typ av prioritering av innehåll. 

Ytterligare en slutsats kring prioritering av innehåll kan i så fall även göras kring 

det faktum att få av de undersökta e-handelsplatserna placerade CSR-relaterade 

hyperlänkar i sidhuvudet, det vill säga området ovanför vikningen, på sin 

startsida. 

Det går även att konstatera att kunder i samband med beställningsförfarandet 

sällan blev erbjudna alternativ för miljövänlig eller klimatkompenserad frakt. 

Det är vidare betydligt mer vanligt att Sveriges största e-handelsplatser på något 

sätt, ofta med certifikatet Trygg e-handel, förmedlar information om CSR-

relaterade certifieringar eller samarbeten i olika hög grad. 

De e-handelsplatser som tilldelades en högre poäng i CSR-engagemang hade alla 

något gemensamt: de applicerade innehåll som relaterade till CSR på flera olika 

ställen i sin informationsarkitektur. Detta till skillnad från de e-handelsplatser 

som fick lägre poäng, som vanligtvis endast hade en certifiering hos trygg e-

handel, eller en undersida som kortfattat nämnde företagets CSR-arbete. Kim 

och Rader (2010) kunde i sin studie dra slutsatsen att större företag i USA 

tenderar att lägga mer resurser på förmedlingen av CSR-relaterat innehåll än 

mindre företag. I den här studien undersöktes istället om ett samband mellan hög 

omsättning och högt CSR-engagemang förekom på svenska e-handelsplatser, 

något som alltså inte var fallet. Eftersom föreliggande studie däremot inte gjort 

någon jämförelse med CSR-engagemang på andra länders största e-handels-

platser, är det svårt att dra paralleller i ett sådant sammanhang. Detta gäller även 
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eventuell jämförelse med de resultat som framkom i Delgado et al. (2014) studie 

där det konstateras att svenska företag visar på ett betydligt mindre engagemang 

för CSR än spanska. 

Då de kvalitativa inslagen studerades i en mycket mindre utsträckning än de 

kvantitativa, är det följaktligen svårt att dra konkreta slutsatser om resultatet från 

studiens innehållsanalyser. Samtidigt gick det att urskilja hur begrepp som på 

något sätt relaterade till nyckelorden ”CSR” och ”hållbarhet” var de begrepp som 

flest e-handelsplatser använde till märkningar och rubriker som stod i relation 

till CSR. Dessa resultat bidrar således till värdefull kunskap genom att upplysa 

om vilka begrepp som tenderar vara mer vanliga än andra. Huruvida dessa 

begrepp föredras av kunderna går inte att konstatera, eftersom det varit faktorer 

som legat utanför denna studies syfte att undersöka. 

Föreliggande studie ger med andra ord åtskilliga anmärkningsvärda bidrag till 

arbetet med CSR i en e-handelskontext. Webbutvecklare, informationsarkitekter 

och e-handelsföretag är bara några förslag på aktörer som, med fördel, kan dra 

nytta av studiens resultat för att utveckla och ta fram en bättre tillämpning av 

CSR-relaterat innehåll på e-handelsplatser. Det fanns flera förhoppningar med 

denna studie, men den huvudsakliga ambitionen har varit att få e-handels-

företagen att börja reflektera över hur information om CSR kan placeras och 

prioriteras på sina e-handelsplatser. 

5.2 Begränsningar och avslutande reflektion 

Till granskningsprotokollet kan vissa brister härledas. Detta kan exempelvis 

förklaras med att granskningsprotokollet inte innefattar samtliga parametrar för 

en fullständig analys, vilket i sin tur kan förklara resultatet som ofullständigt. En 

djupare analys med fler aspekter och en djupare kvalitativ innehållsanalys skulle 

kunna bidra till en mer fullständig studie. 

Med anledning av att granskningsprotokollet till stor del har baserats på tolkning, 

genomförde granskarna de första fem analyserade e-handelsplatserna i samråd 

med varandra för att på så sätt minska risken för tolkningsfel. Det bör även 

förtydligas att granskarnas tidigare erfarenheter och relationer till de analyserade 

e-handelsplatserna kan ha en betydelse vid analysförfarandet och därmed 

resultatet. Detta innebar att en tidigare besökt e-handelsplats gjorde det enklare 

för granskarna att eventuellt hitta ”dold” information, men även enklare att rent 

generellt ta sig an e-handelsplatsen eftersom den då inte var outforskad mark. 

De e-handelsplatser som granskarna aldrig tidigare hade besökt granskades 

istället på ett systematiskt sätt, vilket kan vara en fördel. Det kan även tilläggas 

att de tidigare outforskade e-handelsplatserna, i de flesta fall, krävde mer tid. 

Något som stärkte dessa misstankar ytterligare. 

En viktig aspekt att också beakta är det faktum att e-handelsplatser är i ständig 

förändring och således begränsar föreliggande studies slutsatser till att gälla 

under en längre tid. Stayhard har exempelvis i skrivande stund (knappt 4 veckor 

sedan tidpunkten för datainsamlingen) redan uppdaterat sin e-handelsplats och 

innehåller i dags dato exempelvis inte längre några undersidor som relaterar till 

CSR. Något som är en stor skillnad från när e-handelsplatsen analyserades i 
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samband med datainsamlingen och då noterades ha 18. Att vara medveten om 

förändring gäller även för Andersens (2019) lista över Sveriges största e-

handelsplatser, där finns nämligen en notis som uppdaterar kring omplacering 

av vissa företag i listan sedan den först publicerades för bara några månader 

sedan. 

Informationsarkitektur är som tidigare nämnts ett stort och brett ämne. Denna 

studie berör inte hela komplexiteten, utan har främst fokuserat på hur större 

svenska e-handelsplatser förmedlar information om hållbar utveckling och 

samhällsansvar med hjälp av olika komponenter i sin webbplats gränssnitt. 

Studien kan därmed tala för vilka komponenter som de undersökta e-

handelsplatserna väljer att förmedla denna typ av information med i sin 

informationsarkitektur. Det uppmärksammas även i studien vilka konsekvenser 

en viss placering av innehåll kan få för synligheten. Däremot går den här studien 

inte in på hur respektive placering av de olika komponenterna påverkar 

användaren och dennes upplevelse av webbplatserna, vilket också är en stor 

aspekt som hör till ämnesområdet informationsarkitektur. Likaså har 

utformningen av information på de undersökta e-handelsplatserna inte studerats 

mer ingående än i vilket uttrycksformat (text, bild eller video) de förekommer i. 

Målgruppsanpassning, formulering eller eventuella undermeningar är med andra 

ord också aspekter av informationsarkitektur som det inte går att dra slutsatser 

kring i just den här studien. 

Föreliggande studie utgick specifikt från att undersöka större e-handelsföretags 

webbplatser. Detta eftersom tidigare forskning (Tagesson et al., 2009; Kim & 

Rader, 2010) indikerat på att större företag tenderar visa större engagemang för 

CSR rent allmänt och dessutom har bättre förutsättningar i form av ekonomiska 

resurser för att förmedla detta arbete via sina webbplatser. Av den här studiens 

resultat att döma tycks förmedlingen av CSR-relaterad information på Sveriges 

största e-handelsplatser däremot förekomma i en mindre utsträckning, sett till 

studieresultatens poängfördelning. En mycket viktig aspekt att ta hänsyn till i det 

här fallet är dock att inga mindre e-handelsplatser har undersökts, och studien 

kan därför inte jämföra om detta CSR-engagemang är ”högt” eller ”lågt” i 

förhållande till andra storlekar av e-handelsföretag. Med ett annat fokus hade 

den här studien kunnat dra helt andra slutsatser. 

5.3 Framtida forskning 

Den här studien har undersökt hur förmedlingen av CSR-relaterad information 

ser ut på de svenska e-handelsplatser som i mars 2019 hade omsatt över 100 

mnkr under det senaste året (Andersen, 2019). Denna population hade i framtida 

forskning med fördel kunnat bytas ut till att istället exempelvis innefatta små e-

handelsföretag, företag vars huvudsakliga omsättning inte kommer från e-

handeln eller e-handelsföretag som enbart riktar sig till andra företag (B2B). 

Dessa studiers resultat skulle i sin tur förslagsvis kunna jämföras med 

föreliggande studie för att uppmärksamma skillnader och likheter mellan olika 

typer av e-handelsföretag. 

Det hade även varit intressant att tillämpa en mer kvalitativ studiedesign på 

ämnesområdet, för att gå mer på djupet och försöka förstå varför det undersökta 
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fenomenet ser ut som det gör. En vinkel är att fråga e-handelsföretag om deras 

orsaker och motiv till varför olika typer av information som relaterar till CSR 

förmedlas eller inte via deras e-handelsplats. En annan vinkel hade istället kunna 

vara att undersöka hur användare tänker kring CSR-relaterad information på e-

handelsplatser och hur variationer i informationsarkitekturen eventuellt påverkar 

denna uppfattning. 

Andra alternativ på framtida forskning som relaterar till ämnesområdet skulle 

kunna vara att undersöka huruvida skärmstorlek påverkar e-handelsplatsers 

informationsarkitektur till den grad att innehåll som relaterar till CSR bort-

prioriteras eller visas på helt olika sätt beroende på om användaren besöker 

webbplatsen via en mobil, surfplatta eller dator. Även geografiska olikheter, som 

Delgado et al. (2014) studerat, hade varit intressanta att ta i beaktande genom att 

tillämpa den här studiens granskningsprotokoll på de största e-handelsplatserna 

i andra länder. I likhet med Kim och Raders (2010) studie hade också olika 

branscher kunnat vara av intresse att undersöka för att notera på vilket sätt CSR-

engagemang eventuellt skiljer sig dem emellan. 

PostNord (2019) förutspår en ökad e-handel samtidigt som Naturvårdsverket 

(2018) menar på att svenskarna är allt mer villiga att anpassa sin konsumtion för 

att värna om miljön. Framtida forskning hade därför också kunnat fokusera på 

att undersöka hur denna paradoxala situation tycks avspeglas på svenska e-

handelsplatser under de närmaste åren. Att fortsätta forska inom ämnesområdet 

kan belysa flera nya infallsvinklar och resultera i spännande upptäckter. Kommer 

vi gå mot en grönare e-handel eller inte? 
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Bilaga A: Granskningsprotokoll 

ID: 

_______________ 

 

Avsnitt 1: Startsida 
1: Förekommer någon hyperlänk i navigeringsmenyn vid sidhuvudet till 

en undersida med vidare information om företagets arbete med CSR? 

JA  NEJ 

 

1.1: Om ja, hur är den märkt (t.ex. ”hållbarhet”, ”miljöpolicy”...,)? 

Svar:  _______________ 

 

2: Förekommer någon hyperlänk i sidfoten till en undersida med vidare 

information om företagets arbete med CSR? 

JA  NEJ 

 

2.1: Om ja, hur är den märkt (t.ex. ”hållbarhet”, ”miljöpolicy”...,)? 

Svar:  _______________ 

 

3: Förekommer någon komponent på en annan del av startsidan som 

berör information om företagets arbete med CSR? 

JA  NEJ 

 

3.1: Om ja, hur är den märkt (t.ex. ”hållbarhet”, ”miljöpolicy”...,)? 

Svar:  _______________ 

 

4 Förekommer någon CSR-relaterad hyperlänk eller komponent i 

samband med den undersida som presenterar information om företaget 

(”Om oss”-sidan)? 

JA  NEJ 

 

4.1: Om ja, hur är den märkt (t.ex. ”hållbarhet”, ”miljöpolicy”...,)? 

Svar:  _______________ 
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Avsnitt 2: Undersida/-or om CSR 
5: Hur många undersidor finns det sammanlagt vars innehåll 

huvudsakligen eller till viss del relaterar till CSR (ange i nummer)? 

Svar:  _______________ 

 

6: Vilken uttrycksform förekommer informationen i (flera alternativ 

möjliga)? 

TEXT  BILD  VIDEO 

 

7: Berör informationen hur företagets produkter a) har påverkat miljö, 

människa eller samhälle vid tillverkning, b) kan hanteras av konsumenten 

för att hålla längre eller c) ska återvinnas? 

A:  JA  NEJ 

B:  JA  NEJ 

C:  JA  NEJ 

 

Avsnitt 3: Allmän produktlista 
8: Ges användaren möjlighet att sortera/filtrera bland produkter som på 

något sätt går att koppla till miljövänligare- eller mer samhällsetiska 

alternativ? 

JA  NEJ 

 

9: Visas någon märkning eller bild bredvid produkter som är mer 

hållbara? 

JA  NEJ 

 

Avsnitt 4: Enskild produktsida 
10: Visas någon märkning eller bild bredvid produkten som bekräftar att 

den är mer hållbar? 

JA  NEJ 

 

11: Visas någon information som berör hur produkten a) påverkat miljö, 

människa eller samhälle vid tillverkning, b) kan hanteras av konsumenten 

för att hålla längre, eller c) ska återvinnas? 

A: JA NEJ 

B: JA NEJ 

C: JA NEJ 
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12: Om ja på en eller flera av alternativen i föregående fråga, i vilket 

format (text, bild, video) visas denna information (flera alternativ 

möjliga)? 

A:  TEXT BILD VIDEO 

B: TEXT BILD VIDEO 

C: TEXT BILD VIDEO 

 

Avsnitt 5: Övrigt 
13: Förekommer någon information om CSR-relaterade certifieringar 

eller samarbeten? 

JA  NEJ 

 

14: Ges användaren möjlighet att i samband med beställning/köp av 

produkter engagera sig i företagets arbete med CSR (t.ex. genom 

klimatkompenserad frakt eller att donera pengar till välgörenhet)? 

JA  NEJ 

 

15: Något annat av intresse som uppmärksammats? 

Svar:  _______________ 
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Bilaga B: Analyserade e-handelsplatser 

Nedanstående tabell visar en förteckning över samtliga e-handelsföretag som 

har undersökts. Tabellen består av, förutom företagens namn, ett unikt ID som 

genomgående har använts för att identifiera respektive e-handelsplats vid 

insamlingen av data samt den webbadress som har besökts för att samla in data. 

Dessa uppgifter grundar sig vidare i den lista som presenteras av Andersen 

(2019). 

Observera att vid de tillfällen då Andersen (2019) nämnt flertalet företag i en 

och samma tabellcell under rubriken Butiker, har dessa markerats gröna i 

tabellen nedan. Denna markör förklaras mer i under kapitel Fel! Hittar inte 

referenskälla.. 

Tabell 4: Lista över de e-handelsföretag som undersökts. 

ID FÖRETAG WEBBADRESS 

1 Dustin / Dustin home www.dustinhome.se 

2 Boozt.com www.boozt.com/se/sv  

3 Cdon.com www.cdon.se 

4 Adlibris www.adlibris.com/se 

5 Ellos www.ellos.se 

6 Apotea / Vitaminvaruhuset.se www.apotea.se  

7 Nelly.com / NLY Man www.nelly.com/se  

8 Bygghemma.se www.bygghemma.se 

9 Komplett.se www.komplett.se 

10 MatHem www.mathem.se 

11 Jollyroom www.jollyroom.se 

12 Gymgrossisten.com / Bodystore.com / Milebreaker www.gymgrossisten.com 

13 Sportamore www.sportamore.se 

14 Inet.se www.inet.se 

15 Linas Matkasse www.linasmatkasse.se 

16 SkånskaByggvaror.se www.skanskabyggvaror.se  

17 24MX / Clmoto / Sledstore www.24mx.se  

18 RoyalDesign www.royaldesign.se 

19 Bokus.com www.bokus.com 

20 Lyko.se www.lyko.se 

21 InkClub / Dammsugarpåsar.nu www.inkclub.com/se/sv 

22 Lekmer www.lekmer.se 

23 tretti.se www.tretti.se  

24 Babyshop.se www.babyshop.se 

25 Cellbes www.cellbes.se 

26 Snusbolaget www.snusbolaget.se 

27 Furniturebox www.furniturebox.se  

28 Outnorth www.outnorth.se  

http://www.dustinhome.se/
http://www.boozt.com/se/sv
http://www.cdon.se/
http://www.adlibris.com/se
http://www.ellos.se/
http://www.apotea.se/
http://www.nelly.com/se
http://www.bygghemma.se/
http://www.komplett.se/
http://www.mathem.se/
http://www.jollyroom.se/
http://www.gymgrossisten.com/
http://www.sportamore.se/
http://www.inet.se/
http://www.linasmatkasse.se/
http://www.skanskabyggvaror.se/
http://www.24mx.se/
http://www.royaldesign.se/
http://www.bokus.com/
http://www.lyko.se/
http://www.inkclub.com/se/sv
http://www.lekmer.se/
http://www.tretti.se/
http://www.babyshop.se/
http://www.cellbes.se/
http://www.snusbolaget.se/
http://www.furniturebox.se/
http://www.outnorth.se/
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29 NA-KD www.na-kd.com/sv 

30 CarpetVista / Rugvista www.carpetvista.se 

31 Footway / Brandos www.footway.se  

32 Caliroots www.caliroots.se 

33 CyberPhoto www.cyberphoto.se  

34 Junkyard.se www.junkyard.se  

35 NordicFeel www.nordicfeel.se 

36 Skincity www.skincity.se 

37 Mat.se www.mat.se 

38 Engelsons www.engelsons.se 

39 Skruvat.se www.skruvat.se 

40 Desenio www.desenio.se 

41 Euro Florist / Gift2day.se www.euroflorist.se 

42 Design OnLine AB www.designonline.se 

43 Campadre / Members www.campadre.se 

44 Jotex www.jotex.se  

45 RevolutionRace (Fritidsfabriken) www.fritidsfabriken.se 

46 Fyrklövern www.fyrklovern.se  

47 CareOfCarl.com www.careofcarl.com 

48 Parfym.se / BeautyStore.se www.parfym.se 

49 CoolStuff www.coolstuff.se 

50 Lenson www.lenson.com/se 

51 KitchenTime www.kitchentime.se 

52 Kellfri www.kellfri.se 

53 PartyKungen.se www.partykungen.se  

54 Bubbleroom www.bubbleroom.se 

55 Ridestore.se www.ridestore.se 

56 Bagaren och Kocken www.bagarenochkocken.se 

57 Infotheek www.infotheek.se  

58 Conrad www.conrad.se  

59 iDeal of Sweden www.idealofsweden.com  

60 Babyland www.babyland.se  

61 Proffsmagasinet www.proffsmagasinet.se 

62 Matsmart.se www.matsmart.se 

63 MaxGaming / DXRacer www.maxgaming.se  

64 Ginza.se www.ginza.se 

65 Svensktkosttillskott.se www.svensktkosttillskott.se 

66 Packoplock www.packoplock.se 

67 Ateljé Margaretha / Knittingroom / m.fl. www.margaretha.se 

68 Uret Vintage / Uret / Lamastone www.uretvintage.se  

69 Cykelkraft.se www.cykelkraft.se 

70 Addnature.com www.addnature.com  
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http://www.mat.se/
http://www.engelsons.se/
http://www.skruvat.se/
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http://www.jotex.se/
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http://www.fyrklovern.se/
http://www.careofcarl.com/
http://www.parfym.se/
http://www.coolstuff.se/
http://www.lenson.com/se
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http://www.partykungen.se/
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http://www.uretvintage.se/
http://www.cykelkraft.se/
http://www.addnature.com/
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71 Rapunzel www.rapunzelofsweden.com/sv  

72 Dinprint www.dinprint.se  

73 VetZoo www.vetzoo.se 

74 Stayhard.se www.stayhard.se  

75 Cocopanda Sweden www.cocopanda.se 

76 DesignTorget www.designtorget.se 

77 KidsBrandStore.se www.kidsbrandstore.se 

78 Buildor.se www.buildor.se  

79 Hjälpmedelsbutiken www.hjalpmedelsbutiken.se 

80 Hemfint www.hemfint.se  

81 Vinlagring.se www.vinlagring.se  

82 Mister Spex www.misterspex.se 

83 Bythjul.com www.bythjul.com  

84 Polarpumpen / 140Kvadrat www.polarpumpen.se 

85 Better Bodies www.betterbodies.com/se 

86 Hobbex www.hobbex.se  

87 Shopping4net www.shopping4net.se 

88 Eleven www.eleven.se 

89 EcoRide www.ecoride.se  

90 Zoovillage se.zoovillage.com  

91 Duab-huset www.duabhuset.se 

   

http://www.rapunzelofsweden.com/sv
http://www.dinprint.se/
http://www.vetzoo.se/
http://www.stayhard.se/
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http://www.hjalpmedelsbutiken.se/
http://www.hemfint.se/
http://www.vinlagring.se/
http://www.misterspex.se/
http://www.bythjul.com/
http://www.polarpumpen.se/
http://www.betterbodies.com/se
http://www.hobbex.se/
http://www.shopping4net.se/
http://www.eleven.se/
http://www.ecoride.se/
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Bilaga C: Rankning av e-handelsföretag efter 
poäng (fallande) 

 

Figur 11: Rankning av e-handelsföretag efter poäng (fallande). 
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