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Abstrakt 
Det finns behov av kunskap om hur hållbarhet kan integreras i e-handelns digitala 
affärsmodeller. Vi har därför valt att studera ett lyckat fall av hur hållbarhet integreras i ett e-
handelsföretags digitala affärsmodell inom modebranschen. Fallet vann år 2018 Sustainable 
fashion award tack vare sitt hållbarhetsarbete och är hållbarhetscertifierade genom bland annat 
Fair Wear Foundation. För att få förståelse för fallets kontext har vi tolkat intervjuer, interna 
och externa dokument samt fallets e-handelsplattform. Vi har analyserat fallet utifrån ett 
affärsmodellsperspektiv för att tolka hur hållbarhet kan integreras i e-handelns digitala 
affärsmodell. Slutsatsen presenteras i form av en affärsmodell för hållbar e-handel och syftar 
till att inspirera andra företag till att utveckla och integrera sin affärsmodell till att bli mer 
hållbar.  
 
Nyckelord: E-handel, Hållbarhet, Affärsmodell 
 
  



Abstract 
There is a need for knowledge regarding how sustainability can be integrated into e-commerce's 
digital business models. We have therefore chosen to study a successful case of how 
sustainability is integrated into an e-commerce company's digital business model in the fashion 
industry. The case won the Sustainable fashion award in 2018 due to its sustainability work and 
is sustainability certified through the Fair Wear Foundation. To gain an understanding of the 
case context, we have interpreted interviews, internal and external documents as well as the 
case's e-commerce platform. We have analyzed the case from a business model perspective in 
order to interpret how sustainability can be integrated into the e-commerce digital business 
model. The conclusion is presented in the form of a business model for sustainable e-commerce 
and aims to inspire other companies to develop and integrate their business model into 
becoming more sustainable. 
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1 Introduktion 
Utvecklingen av digital infrastruktur och digitala tjänster har banat väg för e-handelns tillväxt 
och kunderna erbjuds idag lättillgängliga varor över nätet (NaviPro, 2018). Detta har i sin tur 
påverkat företagens affärsmodeller och sättet att skapa, fånga och leverera värde (Bharadwaj, 
El Sawy, Pavlou, & Venkatraman, 2013). E-handeln är en typ av en digital affärsmodell då e-
handelsföretaget bedriver delar av sin verksamhet med hjälp av digital teknik (Hedman & 
Kalling, 2003). IT har medfört att nya möjligheter som kräver att e-handelsföretagen utvecklar 
nya sätt att skapa ett värde till sina kunder (Bharadwaj et al., 2013; Chiu, Wang, Fang & Huang, 
2014). Med internet kom ett flertal fördelar för e-handeln, det är kostnadseffektivt för både 
konsumenter och företag och utöver det kan e-handel utföras när som helst och vart som helst, 
så länge det finns en internetuppkoppling (Bharadwaj et al., 2013; Oláh, Kitukutha, Haddad, 
Pakurár, Máté & Popp, 2019; Lee, 2001). Internet är fullt av lättåtkomlig information vilket 
skapar en pristransparens som i sin tur resulterar i en ökad konkurrens på marknaden (Rappa, 
2004). Konkurrensen pressar priserna vilket får konsekvenser för e-handelsföretagens 
ekonomiska lönsamhet. E-handelsföretagen behöver således hålla nere kostnaderna och kan då 
exempelvis flytta produktionen till låglöneländer där det är billigare att producera men 
arbetsförhållandena är sämre. Denna ökade konkurrens bidrar även till att företag behöver 
utveckla nya sätt att leverera ett utökat värde till sina kunder (Chiu et al., 2014). 
 
Modebranschen är en av de branscher som utvecklingen för e-handeln är extra tydlig [1]. För 
kunden erbjuder idag e-handelsföretag inom modebranschen friheten att kunna beställa hem 
kläder i exempelvis olika storlekar för att sedan kunna prova och utan extra kostnad returnera 
de klädesplagg som inte var aktuella (Chiu et al., 2014; Oláh et al., 2019). Denna frihet är 
förmånlig för kunden då den inte drabbas personligen av denna tjänsten eftersom det inte 
medför några extra kostnader. E-handelsföretaget gynnas då det ökar kundnöjdheten och 
chansen för återköp. Däremot är det på bekostnad av miljön genom bland annat ett ökat antal 
transporter och således ökade utsläpp (Oláh et al., 2019). Kunder ställer också högre krav på att 
produkterna skall vara hållbara (Oláh et al., 2019). Joyce och Paquin (2016) argumenterar för 
att företag förväntas bli aktiva och ta itu med hållbarhetsfrågor. Frågorna utmanar i sin tur e-
handelsföretags nuvarande affärsmodeller och för att kunna konkurrera och vissa fall överleva, 
behöver de möta utmaningarna (Joyce & Paquin, 2016). 

Hållbarhet är ett område som behöver mer forskning inom området informatik, det behövs mer 
kunskap inom vad olika digitala innovationer har för konsekvenser för hållbarhet och hur de 
kan hanteras (Melville, 2010). Det behövs även mer forskning i samspelet mellan information, 
organisationer och hållbarhet, detta område är enligt Melville (2010) ett område som är lämplig 
för forskare inom informatik att undersöka. Detta eftersom området informatik täcker 
människor, organisationer och marknader, vilket är viktiga delar av de hållbarhetsproblem som 
behöver studeras (Melville, 2010). E-handeln har medfört negativa konsekvenser för en hållbar 
utveckling och för att bli ett hållbart e-handelsföretag krävs det omformade och effektiviserade 
hållbara affärsprocesser (Lee, 2001). En förändring i ett e-handelsföretags affärsprocesser 
innebär även förändringar i företagets digitala affärsmodell (Veit, Clemons, Benlian, Buxmann, 
Hess, Kundisch & Spann, 2014). Att se på hållbarhetsförändring genom att studera 
affärsmodeller kan ge en inblick i hur e-handelsföretag resonerar kring hållbarhet och arbetar 
för att integrera den (Hanelt, Busse, & Kolbe, 2017). Genom att studera arbetet med hållbara 
affärsmodeller går det att få en inblick i hur hållbara e-handelsföretag skapar, fångar och 
levererar ett värde, utan att det får konsekvenser för framtida generationer (Oláh et al., 2019). 
Det finns forskning om vad e-handeln har för påverkan på hållbarhet, men det behövs mer 
kunskap kring hur hållbarhetsarbete integreras inom e-handelsföretag för att kunna uppnå en 
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hållbar e-handel (Oláh et al., 2019). Det finns utrymme för mer kunskap kring hur hållbarhet 
kan integreras i ett e-handelsföretags digitala affärsmodell. 

Syftet med studien är därför att genom en fallstudie skapa en förståelse för hur ett e-
handelsföretag inom modebranschen framgångsrikt integrerar hållbarhet i sin digitala 
affärsmodell. Hållbarhet i denna studie utgår från tre hållbarhetskapital; socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt. Genom att besvara följande frågeställning: Hur kan hållbarhet integreras i e-
handelns digitala affärsmodeller?, ämnar denna studie att bidra till forskning inom hållbar e-
handel genom att skapa en förståelse för hur ett hållbarhetscertifierat e-handelsföretag 
integrerar hållbarhet i sin digitala affärsmodell. Detta exempel kan inspirera och vägleda andra 
digitala e-handelsföretag till att utveckla sin affärsmodell till att bli mer hållbar. Studien är 
avgränsad till modebranschen då den annars skulle bli alltför omfattande för att studera olika 
branscher och inte rymmas under ramen för utbildningen. 
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2 Relaterad Litteratur 
2.1 Digitala affärsmodeller 
En affärsmodell kan definieras som en logisk grund för hur en verksamhet skapar, levererar och 
fångar ett värde och är allt som oftast unika och anpassade efter verksamheten (Osterwalder & 
Pigneur, 2010). Skillnaden på en traditionell affärsmodell och en digital affärsmodell definieras 
som “A business model is digital if changes in digital technologies trigger fundamental changes 
in the way business is carried out and revenues are generated” (Veit et al., 2014, s.48). 
Boojihawon och Ngoasong (2018) skriver att den digitala affärsmodellen har många likheter 
med en traditionell affärsmodell där den huvudsakliga skillnaden är att en del eller hela 
affärsverksamheten sker digitalt. Trots att det finns många likheter är den digitala verksamheten 
unik då digital teknik ger en underliggande struktur som stödjer verksamhetens affärsprocesser 
(Boojihawon & Ngoasong, 2018), detta skapar nya sätt att skapa, fånga och leverera ett värde 
på (Bharadwaj et al., 2013; Hanelt et al., 2017). Den traditionella affärsmodellen anses vara en 
bra grund om ett företag vill göra förändringar mot en digital affärsmodell (Veit et al., 2014), 
en sådan förändring kan exempelvis vara att flytta sin handel till nätet.  
 
E-handeln är en typ av digital affärsmodell då företaget skapar, levererar och fångar värde 
genom försäljning över nätet (Hedman & Kalling, 2003). Digitala affärsmodeller medför nya 
sätt att skapa, fånga och leverera ett värde på, som tidigare inte varit möjliga (Bharadwaj et al., 
2013; Hanelt et al, 2017). Genom digitala tekniker erhålls en mängd data om bland annat 
processer och produkter. Detta skapar ett nytt värde då den insamlade datan kan bli värdefull 
information som bland annat kan bidra till optimering av processer och värdeerbjudanden 
(Bharadwaj et al., 2013). E-handelns digitala affärsmodell bidrar även med en möjlighet till en 
spridning av information och värdeerbjudanden (Kim, 2019). Via en e-handelsplattform går det 
att nå alla som har tillgång till internet och sprider således värdeerbjudandet till en global 
marknad (Bharadwaj et al., 2013; Kim, 2019; Oláh et al., 2019). Samtidigt kan e-handelsföretag 
begränsa sin marknad genom att erbjuda personifierade kunderbjudanden utifrån kundens 
tidigare köp och kundinformation (Rappa, 2004). E-handelsplattformen är en mjukvara som 
sammankopplar kunder och säljare, vilket möjliggör för interaktion till att köpa och sälja 
produkter eller tjänster (Kim, 2019). Andra plattformar som exempelvis sociala medier kan 
användas för att leverera information kring ett värdeerbjudande där e-handelsföretagens fysiska 
produkter eller tjänster marknadsförs. Ibland kan även e-handelsplattformen kompletteras med 
fysiska platser för att e-handelsföretaget skall kunna integrera med sina kunder (Kim, 2019). 
Trots att e-handelsföretagens digitala affärsmodell främst baseras på grundläggande digitala 
lösningar har de flesta e-handelsföretag processer som inkluderar att leverera fysiska produkter 
till kund och tjänster som exempelvis reparationer (Kim, 2019). Enligt Chiu et al. (2014) är det 
viktigt att e-handelsföretag bland annat erbjuder god service för att hantera problem och returer, 
vilket kan innebära specifika fysiska möten med kunderna. Kim (2019) skriver att ett e-
handelsföretag som har en digital affärsmodell också är i behov av processer som inte direkt 
sker via internet, trots att de är digitala.  
 
2.1.1 Business Model Canvas  
Då ett företag skall utveckla sin affärsmodell är det viktigt att det finns en förståelse om vad en 
affärsmodell är och för att kunna göra det utvecklade Osterwalder och Pigneur (2010) verktyget 
Business Model Canvas (BMC). BMC är ett verktyg som är skapat för att arbeta med 
affärsmodeller och speglar kunder, leverantörer, infrastruktur och ekonomisk hållbarhet. BMC 
delas in i nio element som beskriver affärsmodellens byggstenar. De nio elementen är följande: 
kundsegment, värdeerbjudande, kanaler, kundrelationer, intäktsströmmar, nyckelresurser, 
nyckelaktiviteter, nyckelpartners och kostnadsstruktur, dessa element beskrivs nedan utifrån 
Osterwalder och Pigneurs (2010) definitioner. 
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Kundsegmentet syftar till att definiera de olika kunder eller organisationer som företaget vill 
nå. Värdeerbjudande beskriver hur produkter och tjänster skapar värde till ett specifikt 
kundsegment. Kanaler beskriver hur företaget kommunicerar och når ut till sitt kundsegment 
för att leverera ett värde. Kundrelationer beskriver de olika typer av relationer som företaget 
har till ett specifikt kundsegment. Intäktsströmmar representerar de intäkter som genereras från 
varje kundsegment till företaget. Nyckelresurser beskriver de viktigaste tillgångarna en 
verksamhet har för att skapa ett värde. Nyckelresurser kan vara fysiska, ekonomiska, 
intellektuella eller mänskliga. Nyckelresurser kan ägas av företaget eller erhållas av 
nyckelpartners. Beroende på vad för typ av affärsmodell det är kan det vara stor skillnad mellan 
olika verksamheter. Nyckelaktiviteter beskriver de viktigaste aktiviteterna en verksamhet gör 
för att skapa ett värde. Beroende på vad för typ av affärsmodell det är kan det vara stor skillnad 
mellan olika verksamheter. Nyckelpartners beskriver de olika externa parter som är en del av 
affärsmodellen. Kostnadsstruktur beskriver de olika kostnader som uppstår och vart de uppstår 
när affärsmodellen appliceras. I figur 1 nedan presenteras en bild på Osterwalder och Pigneurs 
(2010) BMC. 
 

 

BMC används för att tydliggöra den strategi som är uttalad inom företaget och hur den 
genomförs i organisatoriska strukturer, processer och system. Höger sida i BMC visar på hur 
företaget levererar samt fångar det värde som skapas på vänster sida i BMC, värdeerbjudandet 
blir således det centrala i BMC (Osterwalder & Pigneur, 2010). Företag adresserar ett eller flera 
kundsegment och försöker lösa ett problem eller behov med ett värdeerbjudande. 
Värdeerbjudandet levereras till kundsegmentet genom olika kanaler. Kundrelationer skapas och 
upprätthålls med ett kundsegment. Intäktsströmmar genereras när ett värde framgångsrikt 
levererats till ett kundsegment. Nyckelresurser är de tillgångar som krävs för att erbjuda och 
leverera det värde som nämnts i tidigare element, detta genom företagets nyckelaktiviteter. 
Vissa av de aktiviteter eller resurser som krävs för företagets värde kommer utifrån företaget 
och benämns då under nyckelpartners. Kostnadsstrukturen består av de kostnader som uppstår 
när affärsmodellen verkställs. 

Figur 1. Osterwalder och Pigneur (2010) Business Model Canvas 
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2.2 Hållbara affärsmodeller  
I begreppet hållbarhet ingår tre kapital, ekologiskt, socialt och ekonomiskt (Dyllick & Hockerts, 
2002). Det ekologiska kapitalet innebär att företag skall använda naturens resurser i den takt 
som naturen hinner återhämta sig. De får inte orsaka utsläpp som ackumuleras i miljön och 
avstår handel med företag som inte är ekologiskt hållbara. Det sociala kapitalet ska bidra till 
den enskildes välbefinnande och motivation till att bidra till företagets utveckling och att det 
fyller en samhällsnytta. I det ekonomiska kapitalet ingår att säkerställa likviditet och en 
avkastning till intressenter och aktieägare. Dessa tre kapital ligger till grund för en hållbar 
affärsmodell. En hållbar affärsmodell fokuserar inte likt en traditionell affärsmodell enbart på 
ekonomisk hållbarhet, utan inkluderar även ekologisk och social hållbarhet (Boons & Lüdeke-
Freund, 2013; Nerurkar, 2017). Hållbara affärsmodeller bör inkludera de tre kapitalen och hur 
de förhåller sig till varandra (Boons & Lüdeke-Freund, 2013; Nerurkar, 2017). Schaltegger, 
Hansen och Lüdeke-Freund (2016) skriver att en hållbar affärsmodell hjälper företag att 
analysera och hantera företagets hållbara värdeerbjudande till sina kunder och intressenter. 
Vidare skriver Schaltegger et al. (2016) att en hållbar affärsmodell upprätthåller social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet inom hela företaget. Stubbs och Cocklin (2010) beskriver 
en hållbar affärsmodell som en berättelse som illustrerar attribut, affärsprocesser, funktioner 
och egenskaper som är hållbara i företaget.  
 
2.3 Hållbara affärsmodellsarketyper  
Det finns ett flertal av olika hållbara affärsmodeller (se, Boons & Lüdeke-Freund, 2013; 
Nerurkar, 2017; Schaltegger et al., 2016; Stubbs & Cocklin, 2010) och i en studie utförd av 
Bocken, Short, Rana och Evans (2014) jämförs en mängd olika hållbara affärsmodeller för att 
hitta vad som kategoriserar olika hållbara lösningar. Studien resulterade i ett ramverk bestående 
av åtta arketyper som syftade till att beskriva de olika kategorierna och hur de kan bidra till en 
hållbar affärsmodell. Bocken et al. (2014) åtta arketyper är följande:  
 

• Maximera material och energieffektivitet 
• Skapa värde från avfall  
• Förnyelsebara och naturliga processer  
• Leverera funktionalitet istället för ägande  
• Anta en förvaltningsroll 
• Uppmuntra tillräcklighet 
• Återanvända verksamheten för samhälle och miljö  
• Utveckla skalbara lösningar 

 
En arketyp kan ses som ett synsätt och kan påverka hur det fenomen som studeras upplevs och 
tolkas. Bocken et al. (2014) hållbara affärsmodellsarketyper visar olika tänkbara sätt att 
integrera hållbarhet i en affärsmodell. För att exemplifiera relationen mellan arketyperna och 
modebranschen illustreras exempel från en studie gjord av Todeschini, Cortimiglia, Callegaro-
de-Menezes och Ghezzi (2017) vilket berör innovationer kopplat till modebranschen. 
Todeschini et al. (2017) genomförde en studie i syfte att studera hur företag inom 
modebranschen använder innovativa lösningar för att främja hållbarhet. Detta för att bidra med 
förståelse kring hur hållbara innovativa affärsmodeller inom modebranschen karaktäriseras. 
Resultatet som Todeschini et al. (2017) presenterar är ett ramverk som beskriver trender och 
drivkrafter för hållbara innovativa affärsmodeller inom modebranschen. Det som presenteras i 
ramverket är olika exempel på hållbara innovationer inom modebranschen samt hur det 
påverkar företagets affärsmodell. Vi har valt att i nedanstående avsnitt presentera Bocken et al. 
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(2014) åtta arketyper med exempel från modebranschen som utgår från Todeschini et al. (2017). 
Vi har valt detta för att illustrera hur arketyperna kan ta sig i uttryck inom just modebranschen.  
 
2.3.1 Maximera material och energieffektivitet  
Arketypen Maximera material och energieffektivitet innebär att göra mer med mindre resurser 
vilket i sin tur leder till mindre avfall, utsläpp och föroreningar. Denna arketyp innehåller 
således alla hållbara metoder som syftar till att öka effektiviteten i processer och 
resursutnyttjande. Effektiviteten kan utgå från ekonomiska skäl men också för de andra två 
hållbarhetsaspekterna ekologisk och social (Bocken et al., 2014). Inom modebranschen kan 
teknik användas exempelvis genom att framställa hållbara råmaterial samt att företaget strävar 
efter noll avfall i produktionen (Todeschini et al., 2017). Hållbara råmaterial kan till exempel 
vara ekologisk bomull, bambu, hampa och återvunnen fiber. Noll avfall inom modebranschen 
kräver effektivare produktionsprocesser genom innovativ tillverkningsteknik.  
 
2.3.2 Skapa värde från avfall  
Arketypen Skapa värde från avfall innebär att avfall skall elimineras genom att återanvändas 
som en resurs till annan produktion. Denna arketyp syftar till att minska industrins 
miljöpåverkan genom att använda avfall till andra produkter och processer där det kan vara av 
värde och på så sätt minska efterfrågan på nyproducerade resurser samt minska utsläpp och 
avfall (Bocken et al., 2014).  Att omvandla avfall till värde inom modebranschen kan till 
exempel vara att använda material genom upcycling, recycling eller att sälja begagnade kläder, 
så kallat second-hand (Todeschini et al., 2017). Upcycling innebär att återanvända resurser som 
annars skulle slängas istället används för att skapa nya produkter. Detta förlänger 
produktlivscykeln då ett nytt värde av avfall skapas. Recycling innebär att använda redan 
förbrukat material för att sedan framställa nya material. Second-hand-försäljning innebär att 
redan använda kläder säljs på nytt och innebär att efterfrågan på nyproducerade kläder minskar. 
 
2.3.3 Förnyelsebara och naturliga processer  
Arketypen Förnyelsebara och naturliga processer innebär att minska miljöpåverkan och 
minska resursanvändning. Detta kan innebära att företaget tar avstånd från icke förnybara 
resurser och därmed bidrar till att minska användningen av planetens begränsade resurser och 
minskar också oönskade avfall och föroreningar (Bocken et al., 2014). Förnyelsebara och 
naturliga processer kan till exempel innebära att ett företag inom modebranschen använder 
veganska material (Todeschini et al., 2017). Veganska material innebär att använda råmaterial 
som inte har animaliskt ursprung. Användandet av veganska material syftar till att minska 
energiförbrukning då framställningen av animaliska material tenderar att kräva stora mängder 
energi. Arketypen förnyelsebara och naturliga processer kan också innebära framställandet av 
hållbara råmaterial som ekologisk bomull, bambu, hampa och återvunnet fiber. Miljövänliga 
processer kan också innebära att företaget har produktion som är geografiskt nära 
konsumenterna. Dock finns det svårigheter att definiera vad som är ”nära”. Att ha lokal 
produktion minskar påverkan på miljön då transporter minskas samtidigt som det främjar 
lokalsamhället. 
 
2.3.4 Leverera funktionalitet istället för ägande  
Arketypen Leverera funktionalitet istället för ägande innebär att företaget erbjuder sina kunder 
tjänster snarare än fysiska produkter. Detta innebär att denna arketyp fokuserar på en 
tjänstemodell, alltså leverera funktionaliteter såsom att kunden endast betalar för det den 
använder (Bocken et al., 2014). Denna arketyp kan ändra konsumtionsmönster genom att 
minska kundens behov av produktägande (Todeschini et al., 2017). Arketypen kan också 
innebära att designen av produkterna ändras till att förlänga produktens livscykel så den varar 
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längre, vilket i sin tur kan minska resursförbrukning. Om företag har ett modebibliotek innebär 
det att kunden inte köper klädesplagget utan istället kan låna och använda det under en 
begränsad tidsperiod.  
 
2.3.5 Anta en förvaltningsroll 
Arketypen Anta en förvaltningsroll innebär att företaget proaktivt engagerar alla intressenter 
för att säkerställa långsiktig hälsa och välbefinnande. Företagen försöker genom sina 
affärsmodeller aktivt bidra till att upprätthålla och utveckla värdenätverk som inkluderar 
välbefinnande (Bocken et al., 2014). Innovativa och hållbara affärsmodeller inom 
modebranschen kan till exempel anta en förvaltningsroll genom att arbeta med rättvis 
handel  (Todeschini et al., 2017). Rättvis handel innebär att de anställda får en värdig lön, sunda 
arbetsmiljöer samt att företaget arbetar med sociala investeringar för samhället. ”Sweatshop-
Free” är också en trend för att integrera social hållbarhet och innebär öppenhet av företagets 
arbetsförhållande inom tillverkningen. Det innebär att företaget inte är på jakt efter att outsourca 
tillverkningen i låglöneländer utan fokuserar istället på social hållbarhet.  
 
2.3.6 Uppmuntra tillräcklighet  
Arketypen Uppmuntra tillräcklighet innebär åtgärder i företagets affärsmodell som aktivt 
försöker minska konsumtion och produktion. Denna arketyp syftar bland annat till att ha ett 
lämpligt förhållningssätt till användningen av reklam samt ha lämpliga försäljnings- och 
tillväxtmål i syfte att minska konsumtion (Bocken et al., 2014). Ett hållbart företag inom 
modebranschen kan uppmuntra eller ge kunskap om exempelvis kapselgarderob till sina kunder 
(Todeschini et al., 2017). En kapselgarderob innebär att kundens garderob får endast bestå av 
ett begränsat antal kläder under en bestämd tidsperiod, exempelvis utefter säsong och årstid, 
som sedan byts ut mot en annan kapselgarderob. Kapselgarderob bidrar också till att motverka 
en- eller tvågångsförbrukning av varor och främjar minimalistisk tänkande hos kunderna. 
Långsamt Mode kan också appliceras i modeföretagets affärsmodell och är motsatsen till 
snabba modetrender som finns idag. Modeföretaget fokuserar därför på kvalité och äkthet till 
sina kunder samt använder återvunna och miljövänliga material. Social hållbarhet inkluderas 
genom att prioritera lokalt producerade kläder och leverantörer som har rättvis handel. 
 
2.3.7 Återanvända verksamheten för samhälle och miljö  
Arketypen Återanvända verksamheten för samhälle och miljö innebär att skiftat fokus från att 
kunden är den främsta mottagaren, som i en traditionell affärsmodell, till att istället fokusera på 
att leverera sociala och ekologiska fördelar snarare än ekonomiska (Bocken et al., 2014). Detta 
innebär nära samarbete mellan företag och lokalsamhälle samt andra intressentgrupper. 
Samarbetet kan ske mellan företagets leverantörer, distributörer och ibland även kunder som 
arbetar med hållbarhet (Todeschini et al., 2017). Samarbetet möjliggör kunskapsutbyte och 
spridning av hållbara metoder mellan varandra. 
 
2.3.8 Utveckla skalbara lösningar 
Arketypen Utveckla skalbara lösningar innebär att företaget skall leverera hållbara lösningar i 
stor skala för att maximera fördelarna för miljön och samhället (Bocken et al., 2014). Detta 
innebär att affärsmodellen är en kombination av ovanstående affärsmodellsarketyper.  
 
2.4 Hållbar e-handel  
I en nyligen publicerad studie utförd av Oláh et al. (2019) ges en översikt av kunskapsläget 
inom hållbar e-handel. Hållbar e-handel är ett välstuderat område med stor mängd befintlig 
litteratur, Oláh et al. (2019) har genom en litteraturstudie kartlagt kunskapsläget för att sedan 
genomföra en flerfallstudie inom området. Utifrån det nuvarande kunskapsläget och 
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flerfallsstudien drogs ett antal slutsatser om hur hållbarhet kan uppnås inom e-handel. Oláh et 
al. (2019) kom även fram till att det behövs studier som analyserar en hållbar e-handel inom 
olika branscher, exempelvis modebranschen. Det nuvarande kunskapsläget som framgick ur 
Oláh et al. (2019) studie presenteras nedan. 
 
2.4.1 Helhetsperspektiv  
Studiens resultat visar på att e-handelns framgångar skapar negativa konsekvenser för 
hållbarhet och om hållbarhet inte tas i beaktning kommer det att medföra att ekosystem urholkas 
och försämras. För att kunna göra e-handeln hållbar krävs det enligt Oláh et al. (2019) att synen 
på hållbarhet förändras, att inte se på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet som separata 
kapital utan som en helhet. Studien visar att det inte går att öka den ekonomiska hållbarheten 
utan att det får konsekvenser för den sociala eller ekologiska hållbarheten. För att kunna 
integrera hållbarhet krävs det därför att en avvägning görs mellan de olika kapitalen, både på 
lång och kort sikt, så att den positiva påverkan blir större än den negativa. I studien framgick 
det att det finns en möjlighet till att nå ännu högre lönsamhet genom att ta hållbarhet i beaktning. 
Oláh et al. (2019) föreslår att alla nya lösningar behöver hitta en “win/win/win”-lösning där alla 
tre hållbarhetskapital gynnas. Det behövs ett helhetsperspektiv över positiva respektive 
negativa utfall för att hitta lösningar som främjar hållbar e-handel. I studien framgår det att det 
är viktigt att fokusera på att skapa hållbara innovativa lösningar inom e-handeln för att minska 
de negativa och öka de positiva effekterna.  
 
2.4.2 Kommunikation och kunskapsspridning  
Studiens resultat visar på att fokus bör ligga på långsiktighet snarare än kortsiktighet då detta 
medför att kunderna får mer värde för sina spenderade pengar och blir således mer nöjda med 
sitt köp. För att lyckas med detta behövs enligt Oláh et al. (2019) en god kontakt med kunderna 
för att kunna förändra köpbeteenden. Studien påvisar att hållbar e-handel kan uppnås genom en 
god kontakt och lojalitetsbyggande med sina kunder. Resultatet av studien visar på att om 
kunderna skall välja hållbart krävs det att de är väl informerade, har rätt kunskap och är 
motiverade till det. I studien har kommunikation visat sig vara en nyckel för hållbar utveckling 
eftersom det kan påverka kundens uppfattning om hållbarhet och på så vis påverka kundens 
köpbeteende. Resultatet av studien visar även att företag bör vara transparenta med hur de 
arbetar med hållbarhet för att få andra intressenter att bli hållbara.  
 
2.4.3 Samarbete 
Resultatet av studien visar att företag bör fokusera på att utveckla en gemensam strategi för alla 
sina kanaler för att upprätthålla tillväxten i framtiden. Utöver det bör de även vara drivande i 
diskussion angående policys och regler för hur ett hållbart e-handelsföretag skall drivas. 
Resultatet visar även att om hela värdekedjan samarbetar kan nya hållbara lösningar bidra till 
minskade kostnader för processer, varor, frakt och återvinning och således främja även en 
ekonomisk hållbarhet. Oláh et al. (2019) beskriver att det ligger inte i enstaka företags, 
samhällens eller konsumenters ansvar att arbeta för hållbarhet utan det är alla tillsammans som 
kan göra en skillnad för hållbarheten. Med utvecklingen av e-handeln rekommenderar därför 
Oláh et al. (2019) företag till att använda skalbara lösningar i större utsträckning. Av studien 
framgick det att genom att nyttja det som redan finns via samarbeten gynnas samhället, miljön 
och en hållbar e-handel. Ett samarbete kan enligt Oláh et al. (2019) förbättra de tre 
hållbarhetskapitalen och på så vis kan de optimala lösningarna hittas. Idag finns det dock ingen 
universell lösning som fungerar i varje enskilt fall utan det skiljer sig från fall till fall och land 
till land. Därför skriver Oláh et al. (2019) om att det behövs landsöverskridande policys, regler 
och riktlinjer för att få företag, samhällen och länder att bli mer hållbara. 
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2.4.4 Planering och övervakning 
För att uppnå en hållbar e-handel framkom det av studien att företag bör säkerställa att de inte 
nyttjar resurser i snabbare takt än naturen hinner återhämta sig. Av studien framkom det även 
att en god planering och effektivisering av ett företags processer kan minimera de flesta 
negativa effekterna på hållbarhet. Genom att mäta och ha kontroll på hur processerna påverkar 
hållbarheten kan företag arbeta för att motverka de negativa effekterna. 
 
2.5 Sammanfattning av litteraturstudie  
E-handeln är en typ av en digital affärsmodell som skapar, fångar och levererar värde över nätet 
(Hedman & Kalling, 2003). Digitala tekniker möjliggör för e-handelsföretag att samla in och 
analysera data som finns på e-handelsplattformen vilket kan möjliggöra effektivare 
affärsprocesser (Bharadwaj et al., 2013). E-handelsföretag fångar och skapar värde över 
internet men trots detta krävs det fysiska processer som inte sker över internet, exempelvis 
produktion av fysiska produkter, reparationer och returer (Kim, 2019; Chiu et al., 2014). 
Verktyget BMC kan användas för att förstå hur ett företag skapar, fångar och levererar ett värde 
i en digital affärsmodell (Osterwalder & Pigneur, 2010). Det finns en mängd olika hållbara 
affärsmodeller (se, Boons & Lüdeke-Freund, 2013; Nerurkar, 2017; Schaltegger et al., 2016; 
Stubbs & Cocklin, 2010). Genom att jämföra en mängd olika hållbara affärsmodeller har 
Bocken et al. (2014) tagit fram åtta affärsmodellsarketyper som visar på tänkbara sätt att främja 
hållbarhet och vad det får för effekt i en affärsmodell. Inom modebranschen karaktäriserar 
Todeschini et al. (2017) innovativa hållbarhets-exempel och vad de har för inverkan på ett 
företags affärsmodell. För att uppnå en hållbar e-handel pekar vår litteraturstudie på att ett e-
handelsföretag behöver fokusera på fyra olika punkter, det gäller att ha ett helhetsperspektiv, 
kommunicera och sprida kunskap om hållbarhet, att samarbeta med andra intressenter samt att 
planera och övervaka sina processer (Oláh et al., 2019). 
 
Vår litteraturstudie visar också på att det finns kunskap om vilka möjligheter en digital 
affärsmodell ger i ett företags värdeskapande samt att det finns kunskap om hur hållbarhet kan 
främjas i en affärsmodell. Litteraturstudien visar även på hur en hållbar e-handel kan uppnås. 
Däremot visar vårt resultat av litteraturstudien inte på hur hållbarhet kan integreras i e-handelns 
digitala affärsmodell och därför syftar denna tolkande fallstudie att adressera detta 
kunskapsgap.  
 
Vår litteraturstudie har redogjort för både kunskapsläge och den tolkningsram som använts i 
studien. Osterwalder och Pigneur (2010) BMC tillsammans med Dyllick och Hockerts (2002) 
hållbarhetskapital ligger till grund för studiens intervjuguide. Tolkningsramen ligger till grund 
för vår tolkningsprocess och används för att besvara studiens frågeställning. Tolkningsramen 
utgår främst från Osterwalder och Pigneur (2010) BMC, Bocken et al. (2014) hållbara 
affärsmodellsarketyper, Todeschini et al. (2017) innovativa hållbarhets-exempel inom 
modebranschen samt digitala affärsmodeller utifrån Bharadwaj et al. (2013), Chiu et al. (2014), 
Kim (2019) och Rappa (2004). En sammanfattning av tolkningsramen som använts i studien 
presenteras i bilaga 1. 
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3 Metod  
3.1 Metodansats 
Syftet med studien var att genom en fallstudie skapa en förståelse för hur ett e-handelsföretag 
inom modebranschen framgångsrikt integrerar hållbarhet i sin digitala affärsmodell. För att 
besvara frågeställningen “Hur kan hållbarhet integreras i e-handelns digitala affärsmodeller?” 
valde vi därför att utföra en tolkande fallstudie. Då syftet med studien var att skapa en förståelse 
för hur hållbarhet framgångsrikt kan integreras i en digital affärsmodell var en fallstudie bäst 
lämpad. Detta då det var lämpligt att studera ett framgångsrikt fall som var erkänt duktiga för 
sitt hållbarhetsarbete för att kunna besvara studiens frågeställning. Valet av fallstudie gav oss 
även möjlighet till att skapa en förståelse för hur e-handelsföretaget integrerat hållbarhet i dess 
digitala affärsmodell i dess verkliga kontext. En tolkande fallstudie ger en rik bild av det fall 
som studeras då bland annat ett flertal olika datakällor studeras (Walsham, 2006). En 
intervjustudie hade enbart visat ett perspektiv, det vill säga de anställdas utsagor om hur de 
uppfattar att hållbarhet integreras i företagets digitala affärsmodell. För att kunna bemöta syfte 
och frågeställning var det därför inte lämpligt att enbart utgå från intervjuer, då detta endast 
givit ett perspektiv. Därför studerades även e-handelsföretagets dokumentation för att ge en 
detaljerad beskrivning på hur fallet arbetar med hållbarhet. En externrevision har också bidragit 
med ett annat perspektiv då företaget granskats av en oberoende part. E-handelsplattformen har 
även den givit ett perspektiv i tolkningen av hur fallet integrerar hållbarhet.  
 
3.2 Litteraturstudie 
I början av studien läste vi övergripande litteratur inom området hållbar e-handel samt digitala 
affärsmodeller. Den övergripande litteraturen utgjorde en bas för vår problemformulering, 
utifrån den formulerade vi sedan en frågeställning. Vidare sökte vi efter litteratur inom 
områdena digitala affärsmodeller för e-handel samt hållbara affärsmodeller. Denna 
litteratursökning utförde vi för att skapa en överblick av ämnesområdet digitala affärsmodeller 
och hållbarhet. Detta gav en bred bas inom områdena hållbar e-handel, digitala affärsmodeller 
samt hållbarhet. Söktermer som användes var följande: business model, business model canvas, 
digital business model, e-business, e-business model, e-commerce, sustainability, sustainable 
business model, sustainable business model fashion industry, sustainable e-commerce, samt 
sustainable fashion. Sökmotorer som användes var: Google Scholar, ABI/Inform Global ABI 
Inform Global, ACM Digital Library samt Scopus.  
 
Verktyget BMC framtaget av Osterwalder och Pigneur (2010) identifierade vi som ett 
omskrivet, väl citerat och etablerat verktyg när det kommer till arbete med affärsmodeller. Vi 
valde att arbeta med verktyget då det gav oss en tydlig struktur och hjälpte oss att skapa en 
förståelse för en affärsmodells olika beståndsdelar. Av den anledningen har vi i denna studie 
utgått från Osterwalder och Pigneur (2010) verktyg BMC tillsammans med Dyllick och 
Hockerts (2002) hållbarhetskapital, för att formulera intervjufrågor. Tolkningsramen som 
framkommit ur vår litteraturstudie presenteras i bilaga 1 och ligger till grund för vår 
tolkningsprocess. Vi har använt tolkningsramen för att tolka det empiriska materialet och för 
att besvara studiens frågeställning.   
 
3.3 Urval  
I vårt val av fall utgick vi från ett antal kriterier, det första var att e-handelsföretaget var inom 
modebranschen. Anledningen till att vi valde att fokusera på modebranschen var för att det är 
en av de branscher som utvecklingen av e-handeln är extra tydlig [1]. De andra kriteriet var att 
e-handelsföretaget erhållit en hållbarhetscertifiering och annat erkännande för sitt 
hållbarhetsarbete. Utifrån dessa kriterier valde vi ett fall som var hållbarhetscertifierat av bland 
annat Fair Wear Foundation där e-handelsföretaget år 2018 för femte året i rad blivit certifierade 
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inom kategorin “Ledare”. Kategorin är enligt Fair Wear Foundation för de som utför ett 
exceptionellt hållbarhetsarbete på en avancerad nivå. De som tilldelas kategorin “Ledare” visar 
på en best practise inom områden som bland annat levnadslöner och föreningsrätt. Det fall vi 
studerat har även vunnit priser för sitt hållbarhetsarbete, år 2018 vann de Sustainable fashion 
award. Priset tilldelas det företag som har den bästa idén ur ett hållbarhetsperspektiv och som 
aktivt arbetar för att minska sin negativa påverkan på hållbarhet.  
 
Företaget benämns i denna studie med ett fiktivt namn, Sustain. E-handelsföretaget är primärt 
ett jeansproducerande företag och samarbetar med ett flertal hållbarhetsorganisationer som 
exempelvis Chetna Coalition och Fair Wear Foundation. Företaget bedriver både e-handel och 
har fysiska butiker. Vi kontaktade e-handelsföretaget först via mail där information om studiens 
upplägg och syfte presenterades. 
 
3.4 Datainsamling  
Enligt Walsham (2006) bör tolkande fallstudier kompletteras med annan data utöver intervjuer. 
Data kan exempelvis vara extern data från press och media eller andra publikationer, interna 
dokument, webb-baserad data från e-post, webbsidor eller chattforum (Walsham, 2006). Vi har 
i denna studie valt att använda interna dokument, intervjuer, externrevisioner, information från 
Sustains webbsida samt från Sustains sociala medier som empiriskt underlag. Detta gav en 
helhetsbild av Sustain och underlättade vår tolkning av hur Sustain integrerar hållbarhet i sin 
digitala affärsmodell. Det olika typer av material som samlats in har olika roll, de ger flera 
perspektiv och har använts för att skapa förståelse för hur hållbarhet integreras i Sustains 
digitala affärsmodell.  
 
De dokument som vi använt som empiriskt material var både interna och externa. Sustains 
interna dokument var Djurskyddspolicy, två Hållbarhetsrapporter, Kemikaliepolicy, 
Miljöpolicy, Uppförandekod (Code of Conduct) samt en Social hållbarhetsrapport. Det externa 
dokumentet var en utvärdering utförd av Fair Wear Foundation. Utvärderingen har hjälpt oss 
till att vara kritiska och har samtidigt bekräftat att det arbete som Sustain skriver att dem utför 
var trovärdigt. Alla dokument har vi fått tillgång till via Sustains hemsida där de öppet delar 
med sig av sitt hållbarhetsarbete.  
 
Vi fick förmånen att genomföra intervjuer med två anställda för att få en bild av hur de anställda 
upplever Sustains hållbarhetsarbete. För att vi skulle kunna tolka och identifiera hur hållbarhet 
kan integreras i ett e-handelsföretags digitala affärsmodell var det lämpligt att intervjua 
personer med kunskap inom hållbarhetsområdet. Intervjupersonerna har en övergripande roll 
på företaget och fattar aktivt affärsbeslut som innefattar hållbarhetsfrågor. Intervjuperson 1 har 
i denna studien det fiktiva namnet Adam och är hållbarhetsansvarig på e-handelsföretaget. 
Intervjuperson 2 har i denna studien det fiktiva namnet Bo och är verksamhetsansvarig. 
Intervjuerna gav ett kompletterande perspektiv till de interna och externa dokumenten. Detta 
perspektiv bestod av de anställdas utsagor om hur de upplever att Sustain integrerar hållbarhet 
i sin digitala affärsmodell. För att få en struktur på intervjuerna skapade vi en intervjuguide, se 
bilaga 2. Vi strukturerade intervjuguiden med inledande frågor kring intervjupersonernas 
arbetsuppgifter, följt av allmän syn på hållbarhet för att sedan leda in på Sustains 
hållbarhetsarbete. Intervjuguiden kompletterades med intervjufrågor utifrån de tre 
hållbarhetskapitalen, ekologisk, social och ekonomisk. Intervjuguiden utgick från BMC´s nio 
element kundsegment, värdeerbjudande, kanaler, kundrelationer, intäktsströmmar, 
nyckelresurser, nyckelaktiviteter, nyckelpartners samt kostnadsstruktur för att vi skulle kunna 
tolka Sustains digitala affärsmodell. Flertalet frågor inom varje element var även kopplade till 
hållbarhet. En sammanställning av det empiriska materialet presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1. Översikt av det empiriska materialet. 
Typ Beskrivning Roll i studien Sidantal 
Interna 
dokument 

Djurskyddspolicy Få förståelse för hur Sustain 
förhåller sig till djur  

1 sida 

Hållbarhetsrapport A Sustains egna utsagor om sitt 
hållbarhetsarbete  

37 sidor 

Hållbarhetsrapport B Sustains egna utsagor om sitt 
hållbarhetsarbete  

55 sidor 

Kemikaliepolicy Få förståelse för hur Sustain 
förhåller sig till kemikalier 

5 sidor 

Miljöpolicy Få förståelse för hur Sustain 
förhåller sig till miljön 

1 sida 

Uppförandekod (Code of 
Conduct) 

Få förståelse för vilka krav Sustain 
ställer på sina leverantörer och 
underleverantörer 

5 sidor 

Social hållbarhetsrapport Sustains egna utsagor om det 
sociala hållbarhetsarbetet  

15 sidor 

Extern 
utvärdering 

Hållbarhetsgranskning En revidering utförd av Fair Wear 
Foundation 

40 sidor 

Intervjuer Intervjuer med anställda Utsagor från anställdas berättelser 
om Sustains hållbarhetsarbete  

35 sidor 
 

Antal datakällor: 9 st. 
 

Totalt: 194 
sidor. 

 
Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär, med öppna frågor som vid behov kompletteras 
med utvecklande följdfrågor för att bemöta studiens syfte och frågeställning. Vi testade först 
frågorna på personer som inte var en del av studien för att förbättra och tydliggöra våra 
intervjufrågor. Planerad tid för intervju var cirka 60–90 minuter och hölls med en 
intervjuperson åt gången. Intervjuerna genomfördes både via fysiskt möte och via videosamtal 
då fysiskt möte inte var möjligt. Vi ansvarade för en intervju vardera där den som inte var 
ansvarig hade i uppgift att föra anteckningar samt ställa kompletterande följdfrågor. För att 
minimera risken för missförstånd eller missade detaljer spelades intervjun in efter godkännande 
från intervjupersonen.  
 
3.5 Analys 
Enligt Walsham (2006) är en forskares bästa analysverktyg sinnet, som kompletteras med 
andras tankar när ideér och arbete utsätts för dem. Därför har vi skrivit ner intryck och 
funderingar efter varje intervju, datainsamling av interna dokument eller efter besök på 
webbplatsen. Därefter har vi funderat på vad vi har fått för insikter från materialet hittills och 
diskuterat våra intryck med varandra.  
 
Vi transkriberade intervjuerna ordagrant, tätt inpå varje intervju. Vi använde oss av en 
programvara där den inspelade ljudfilen kunde pausas, spolas tillbaka samt spela upp ljudet 
långsammare och snabbare. Vi noterade skratt och tystnad i den transkriberade texten för att 
återspegla känslan i samtalet. Vi lyssnade därefter igenom intervjuerna och jämförde med den 
transkriberade texten och korrigerade fel. Efter vi transkriberat klart läste vi igenom det 
transkriberade materialet flera gånger för att skapa en helhetsbild. Att iterera och överväga 
betydelsen av olika delar och sedan studera dess helhet kan enligt Klein och Myers (1999) ge 
förståelse för ett fenomen och dess helhet. Vi har därför tolkat materialet i en iterativ process, 
se figur 2. I den inledande tolkningen av materialet skapade vi oss en övergripande förståelse 
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för det empiriska materialet för att kunna organisera, tolka och analysera materialet. 
Anledningen till att vi tolkade det empiriska materialet flera gånger var på grund av att vi 
oundvikligt blev färgade av utsagorna och således kunde förstå det empiriska materialet på ett 
annat sätt än tidigare. Ju bättre förståelse vi utvecklade för en viss del, desto bättre 
förutsättningar skapades således till att förstå helheten. Exempelvis genom en tolkning av fallets 
värdeerbjudande kunde i sin tur ge en bättre förståelse för fallets hållbarhetsarbete. Detta kunde 
sedan i sin tur kunde leda till en bättre förståelse för värdeerbjudandet återigen. Genom att ha 
tolkat materialet iterativt, både som helhet och olika fenomen var för sig, har det givit oss en 
förståelse som möjliggjorde ytterligare tolkning. Det vill säga att ju bättre vi förstod det 
empiriska materialet, desto bättre tolkning kunde vi göra. I figur 2 illustrerar vi vår 
tolkningsprocess som inspirerats av Thomsen (2010) tolkningsprocess. Genom hela processen 
var målet att skapa någon form av förståelse för hur Sustain integrerar hållbarhet i sin digitala 
affärsmodell. Valet av spiralmetaforen var att visa på hur de tolkningar vi gjort givit oss en 
bättre förståelse för det studerade fenomenet, där den uppåtgående spiralen motsvarar vår 
kunskapsutveckling. 
 

 

Vi skapade datareferenser till det material som var till nytta för att besvara studiens 
frågeställning genom att markera meningar och stycken i det empiriska materialet. För att 
organisera materialet användes BMCs nio element kundsegment, värdeerbjudande, kanaler, 
kundrelationer, intäktsströmmar, nyckelresurser, nyckelaktiviteter, nyckelpartners samt 
kostnadsstruktur. Vi organiserade materialet i ett Excel-ark tillsammans med tillhörande 
datareferens. Intervjuerna hade varsin datareferens-titel och dokumentens datareferenser 
namngavs efter vilket dokument det var samt vilket sidnummer och stycke. Varje Excel-ark 
innehöll rubrikerna Hållbarhet och Övrigt, datareferenserna delades in under dessa rubriker. Vi 
valde att ha med rubrikerna Hållbarhet och Övrigt för att inte bli låsta till de tre 
hållbarhetskapitalen utan kunna få en helhetsbild av Sustain. På så vis gick vi förhoppningsvis 
inte miste om viktiga data som kunde hjälpa oss att besvara frågeställningen. Ett utdrag och 
exempel på datareferenser samt dess stycke inom elementet Kundsegment visas nedan.  
 

Tabell 2. Utdrag från Excel-arket Kundsegment. 
Datareferens Hållbarhet Övrigt 
DRA 2 25:35 

 
Men vi säger ju idag att alla våra 
jeans är unisex i alla fall, så det är 
ju mer en passformsfråga ehm.. 

DRB2 22 28:05 
 

Jag tror att vi riktar oss till 
personer som vill ha jeans på sig.  

Code of 
Conduct s. 1 
stycke 1 

Our consumers are not just interested in the quality of 
the products they buy; they also care about the work 
behind the brand and the social and environmental 
conditions of its production. 

 

Figur 2. Tolkningsprocessen 
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BMC utgjorde grund för vår tolkning av Sustains digitala affärsmodell, och därav har dessa 
kategorier använts. När organiseringen av materialet var klar kunde vi påbörja 
fallbeskrivningen. Fallbeskrivningen innehåller material från både intervjuer och dokument och 
förstärks med citat. För att underlätta vår tolkning i analysen organiserades materialet så att 
varje element tolkades var för sig för att sedan kunna identifiera hur Sustain integrerar 
hållbarhet i sin digitala affärsmodell. Den förförståelse som vi fått efter genomförandet av vår 
litteraturstudie har påverkat tolkningen och analysen då vårt synsätt utgått från dessa 
tolkningsramar.  
 
3.6 Etiska överväganden  
Etiska ställningstaganden följer Vetenskapsrådet [2] råd med krav på informations-, samtycke-
, konfidentialitets- samt nyttjandekrav. Vid bokning av intervjuerna gavs information muntligt 
samt att skriftlig information gavs vid genomförandet. Intervjupersonerna informerades om 
studiens syfte och deras uppgift samt under vilka villkor de deltar. Intervjuerna var frivilliga 
och alla intervjupersonerna informerades om rätten till att avbryta sin medverkan. Intervjuerna 
som spelas in, raderas direkt efter transkribering och kommer inte att vara tillgängliga för annat 
syfte. Transkriberad text avkodas och deltagarna kommer inte att kunna identifieras, materialet 
kommer förvaras så att det är oåtkomligt av utomstående. Redovisning av resultat kommer att 
visas så att deltagarnas identitet ej kan avslöjas. 
 
3.7 Metoddiskussion  
I denna studie var en enfallsstudie lämplig då syftet var att genom en fallstudie skapa en 
förståelse för hur ett e-handelsföretag framgångsrikt integrerar hållbarhet i sin digitala 
affärsmodell. En flerfallsstudie hade kunnat besvara vår frågeställning, men det hade resulterat 
i en fattigare fallbeskrivning då det inte funnits lika mycket tid till varje fall. Syftet med studien 
är inte att göra en komparativ studie, dock hade det varit möjligt att jämföra flertalet 
hållbarhetscertifierade e-handelsföretag och vad de har gemensamt.  
 
De dokument som är en del av vårt empiriska material är skrivna på engelska. Det finns därför 
risk för att vi har tolkat materialet på ett annorlunda sätt jämfört om de var skrivna på svenska. 
Då vi skriver på svenska och dokumenten är på engelska översattes ord, vilket kan leda till 
feltolkning av ordets betydelse. I de fall som ord och uttryck på engelska inte haft någon bra 
motsvarighet på svenska har vissa av orden översatts fritt.  
 
I presentationen av vår analys har vi haft möjlighet till två tillvägagångssätt. Det första 
alternativet var att presentera både resultat och analys under samma rubrik utifrån BMC. Det 
andra alternativet var att presentera en rik fallbeskrivning för att sedan analysera resultatet 
utifrån BMC. Vi valde att genomföra alternativ två då alternativ ett medförde risker att missa 
information och beskrivning av vårt fall som är till nytta för att besvara vår frågeställning. 
Alternativ två möjliggjorde även för att ge en rikare beskrivning i fallets kontext. Vår 
förhoppning av detta val var även till att göra det enklare för läsaren att bilda förståelse för 
fallet.   
 
Under litteratursökningen har tillämpningen av källkritik utförts utifrån ursprung och relevans. 
De artiklar som har använts är publicerade och har sökts i sökmotorer som Google Scholar, 
ABI/Inform Global ABI Inform Global, ACM Digital Library samt Scopus, vilka bedöms som 
tillförlitliga databaser. Artiklarna är skrivna från år 2001-2019 och har valts ut utifrån relevans 
varför vissa källor är äldre och inte uppfyller samtidskrav. 
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Risker med intervjuer kan bland annat vara att förkunskaper vinklar materialet i omedveten 
riktning (Walsham, 2006), vi kan omedvetet ha förutfattade meningar och antaganden som 
färgar vår tolkning av studien. Vi har testat intervjufrågorna på personer utanför studien för att 
minimera denna risk. En annan risk är att intervjupersonerna inte alltid svarar så utvecklat som 
de hade kunnat till följd av att de blir inspelade (Walsham, 2006), för att minimera denna risk 
ställde vi följdfrågor under intervjutillfällena för att få så utvecklade svar som möjligt.  
 
3.7.1 Trovärdighet och överförbarhet  
För att upprätthålla en kvalitet i studien beaktar vi fallstudiens trovärdighet och överförbarhet. 
För att säkerställa att studien utförs korrekt och är relevant har vi utgått från Tracy (2010) 
kvalitetskriterier för kvalitativa forskningsstudier. Trovärdighet är ett kvalitetsbegrepp som 
adresserar resultatets giltighet genom att granska hur lämpligt resultatet är utifrån den data som 
samlats in. Överförbarhet är ett kvalitetsbegrepp som adresserar studiens resultat och om 
samma resultat skulle kunna vara till nytta i andra projekt.  
 
Under tolkningsprocessen gjordes tolkningarna av det empiriska materialet var för sig och när 
båda hade utfört sin tolkning av hur hållbarhet integreras i e-handelsföretagets digitala 
affärsmodell, diskuterade vi våra tolkningar med varandra. För att upprätthålla en hög grad av 
trovärdighet har vi använt oss av flera olika datakällor. De tre typer av datakällor som använts 
i studien har bidragit till en ökad trovärdighet då vi kunnat jämföra och ifrågasätta det insamlade 
materialet med de andra datakällorna, samt mot studiens tolkningsram. Att ha ett kritiskt 
förhållningssätt och kontrollera det insamlade empiriska materialet mot teori är något som 
Tracy (2010) benämner som triangulering. Vid triangulering använder forskaren sig av flera 
olika datakällor som ställs mot varandra för att säkerställa att det insamlade materialet är 
trovärdigt (Tracy, 2010). De interna dokumenten har en detaljerad beskrivning om hur fallet 
integrerar hållbarhet i sin digitala affärsmodell. Intervjuerna har kompletterat detta material 
genom att bekräfta och utöka materialet med de anställdas utsagor om hur de upplever att 
hållbarhet integreras. Intervjupersonerna har även varit relevanta för denna studie att intervjua 
då det är dessa två som har god kunskap inom området hållbarhet på e-handelsföretaget. Den 
externa revisionen som vi även fått ta del av har hjälpt oss att ställa oss kritiska till fallets 
hållbarhetsarbete. De mätetal och utvärderingsprinciper som den externa revisionen följt, har 
givit oss förståelse för vad som krävs av ett företag för att kunna definieras som hållbart och 
också hur fallet presterat på dessa kriterier.  
 
För att upprätthålla en hög grad av överförbarhet i studien har vi presenterat vårt fall med en 
rik beskrivning i avsnitt 4. Fallbeskrivningen baseras främst på de interna och externa 
dokumenten och har även kompletterats med de genomförda intervjuerna. Vi har valt att ha en 
rik fallbeskrivning för att öka överförbarheten då andra kan se vad vi baserar våra tolkningar 
på. Den studie som vi genomfört utgick från våra tolkningar av det insamlade materialet och 
var genomförda för att skapa en förståelse för hur hållbarhet kan integreras i e-handelns digitala 
affärsmodell. Då det var våra egna tolkningar av materialet så finns möjligheten till att andra 
kan utföra annorlunda tolkningar av samma datamaterial. Trots det skriver Klein och Myers 
(1999) att det ändå går att hitta likheter i tolkningarna av datamaterialet. För att upprätthålla en 
hög grad av överförbarhet har vi även presenterat studiens slutsatser på allmän nivå där andra 
e-handelsföretag kan inspireras till att utveckla sina affärsmodeller. 
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4 Sustain – vägen till en hållbar framtid  
I detta avsnitt presenteras studiens resultat i form av en rik fallbeskrivning. Anledningen till att 
resultatet presenteras på detta vis är på grund av att vi har som mål att ge läsaren en helhetsbild 
av fallet. Avsnittet baseras främst på interna dokument och en externrevision som kompletterats 
med citat och berättelser från intervjuerna. 
 
Sustain grundades 2001 och har sedan dess ägts av de tre grundarna utan utomstående 
finansiärer. Både Adam (Hållbarhetsansvarig) och Bo (Verksamhetsansvarig) gav uttryck för 
att ledningens värdegrund är en viktig del i Sustains hållbarhetsarbete. Ledningen är densamma 
som den var vid start och har därför inga externa intressenter som styr företaget. Adam berättar 
att detta är viktigt då värdegrunden för Sustain är oförändrad vilket påverkar hållbara 
investeringar och rekrytering av personal med liknande värdegrund. Redan från start har de på 
Sustain arbetat med hållbarhetsfrågor och hade som mål att vara hållbara där social och 
ekologisk hållbarhet är av stor vikt. Transparens är viktigt för Sustain och de ser att vägen till 
en hållbar framtid är via transparens och kunskapsdelning. Sustain kommunicerar ut sitt 
hållbarhetsarbete vad gäller dokumentation, materialval, produktionsländer samt policys direkt 
via sin e-handelsplattform. Sustain prioriterar hållbarhet i alla processer och att det är en 
nyckelfaktor i beslutsfattande. Sustains huvudkontor är i Sverige men säljer idag i över 50 
länder världen över. Kunderna kan köpa Sustains produkter via deras e-handelsplattform och 
hos återförsäljare. Som komplement till sin e-handelsplattform har Sustain även 
reparationsbutiker utspridda i flertalet länder. 
 
På Sustain arbetar de efter en egenutvecklad hållbarhetsmodell som de benämner Repair, Reuse 
& Recycle. De erbjuder de kunder som köper ett par jeans en livstidsgaranti, ett löfte om gratis 
reparationer (Repair). Sustain säljer även sina produkter second-hand, när den ursprungliga 
ägaren av jeansen känner att den har använt jeansen färdigt (Reuse). Då samlar Sustain in 
jeansen och beroende på skick så återvinns dem, antingen tvättas de och säljs som second hand 
i reparationsbutikerna/via e-handelsplattformen eller så kan delar från de gamla jeansen 
användas som “lappar” till lagningar. Om jeansen är väldigt slitna så kan textilen återanvändas 
genom att de bryter ner fibrerna och spinner trådar till nya jeans (Recycle), 20% av Sustains 
nyproducerade jeans innehåller fibertrådar från återvunna jeans. I Hållbarhetsrapport A uttrycks 
det som följer: 
 

...we want to offer products made in a sustainable and responsible way and influence our customers to 
consume in a more sustainable way...through the work we do in our Repair Shops, offering free repairs, 
reselling second-hand products and reusing worn-out products we are also working towards creating 
more sustainable consumption patterns.  

 
Bo berättar att en del av repair-delen är att registrera reparationer i en intern app. Där planerar 
personalen reparationer och uppdaterar information om reparationen. På så vis samlar Sustain 
data om vilka typer av reparationer som är återkommande och kan således genom 
produktutveckling förbättra jeansen och öka kvalitén. På e-handelsplattformen finns även 
möjlighet för kunderna att beställa hem reparationskit till sina jeans. Via reuse-delen av sin 
hållbarhetsmodell, samlar Sustain in gamla jeans från sina kunder som blir till nytt värde. Under 
2018 införde Sustain ett nytt koncept som de benämner Reuse Online, där de erbjuder till second 
hand-handel via deras e-handelsplattform. Reuse-online är ett koncept som Sustain påbörjade 
för att uppmuntra till köp av second hand-produkter. Större kvantiteter  av jeans samlades då in 
och kategoriserade, syddes om, lagades och förbereddes inför tematiserade släpp som skulle 
ske under året via e-handelsplattformen. Jeansen restaurerades och anpassades efter temat och 
således blev dem unika. Bo berättar att under året hade Sustain fem olika teman på fem olika 
släpp, där alla kläder sålde slut nästan direkt. De gamla jeansen som inte gick att säljas på nytt 
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då tvättningen eller storlek inte blev bra, användes till att göra shorts. De tyger som blev över 
från produktion såldes vidare till andra parter. “By examining our existing resources in 
innovative and creative ways, we can continue to reuse old products by turning them into new 
ones, which is one of the best ways to be sustainable.” –(Hållbarhetsrapport B). 
 
Sustains huvudprodukt är jeans och alla deras jeans består av 100% ekologisk bomull. Sustain 
använder sig av ett egenutvecklat hållbarhetsverktyg vad gäller materialval. “In 2018, we 
created the Sustains’ Sustainable Material Tool with the aim of guiding our designers and 
product developers to achieve Sustains’ goal to work with 100% sustainable materials.” - 
(Hållbarhetsrapport B). Via tre klasser avgör Sustain vilket material de arbetar med. Klass 1 
innehåller material som är återvunnet, återvinningsbart, återanvänt eller biologiskt nedbrytbart. 
Klass 2 innehåller material som är återvinningsbart men inte biologiskt nedbrytbart samt RWS 
eller GOTS-certifierad ull. Klass 3 innehåller material som är RWS eller GOTS-certifierat 
djurhår och fibrer samt att lädret är av ekologiskt kött och grönsaker. De animaliska materialen 
som Sustain använder sig av är sådant som blir över från slaktindustrin. “We believe that no 
animal should suffer for the manufacturing of our products. No animal should be slaughtered 
specifically to produce our products but must only a be a by-product of the meat industry.” - 
(Djurskyddspolicy). 
 

 
 
 
Sustain har strikta krav på kemikalier både vad gäller slutprodukt som produktion för att kunna 
uppnå sina miljömässiga ambitioner. För att säkerställa att alla Sustains leverantörer följer dessa 
krav får leverantörerna skriva på Sustains kemikaliepolicy. I Kemikaliepolicyn uttrycks det som 
följer: 
 

Sustain requires that our manufacturers make sure that their suppliers and subcontractors are informed 
and comply with the Sustains’ chemical policy. To make sure this is implemented, suppliers of materials 
and trimmings as well as subcontractors should sign the Sustains’ chemical policy.  

 
Sustain har krav på sina leverantörers kemikalieanvändning, detta för att de personer som 
arbetar på fälten inte skall komma till skada eller att marken skall bli förorenad av giftiga 
bekämpningsmedel. Bomull är en vattenintensiv gröda men Sustain stödjer småskaliga 
ekologiska bomullsproducenter och bidrar med metoder för mer effektiv bevattning för att spara 

Figur 3. Sustainable Material Tool – Hållbarhetsrapport B 
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så mycket vatten som möjligt. Utvärderingsdokumentet framgår det att Sustain gör 
kontinuerliga besök hos leverantörerna i syfte att lära sig mer och hur de kan bidra ytterligare.  
 
Sustain kartlägger och planerar sin produktion för att den skall bli så effektiv och hållbar som 
möjligt. Sustains produktionsplanering innebär att de har fyra kollektioner per år, så kallade 
kapsel-kollektioner, vilket möjliggör bättre prognostisering av kvantiteter. Uppskattade siffror 
delas i förskott med leverantörerna och slutliga order läggs fyra månader före leverans. Sustain 
har ökat försäljningen via e-handelsplattformen och sina reparationsbutiker. De har tidigare haft 
fler återförsäljare, men för att få en bättre kontroll över produktplanering så valde de att sälja 
mer varor genom sina egna kanaler. Sustain har lagt mycket tid på att förbättra sitt 
övervakningssystem genom att kartlägga alla leverantörer och underleverantörers kapacitet för 
att få bättre kontroll över värdekedjan. Sustain arbetar med övervakning av deras produktion 
för att kunna hitta effektiviseringsmöjligheter och för att se till att se till att de anställda arbetar 
under bra förhållanden. Övertid skall vara frivillig, arbetstider måste följa lagar och regler och 
med informationen de samlar in kan de undvika övertid genom en bättre planering av 
beställningar. “We do not envisage a trade-off between profit and people, or between 
manufacture and environmental responsibility. These issues are major factors in our choice of 
suppliers.” - (Hållbarhetsrapport A).  
 
På Sustains e-handelsplattform finns en produktionsguide som visuellt illustrerat vilka 
produktionsländer som Sustain har och hur stor del av produktionen som finns där och vad som 
produceras. Varje vy av produkter som finns på hemsidan redovisar i vilket land plagget har 
producerats samt vilket material plagget är producerat av. Adam uttrycker sig nedan om vikten 
av att synliggöra för kunden om varför en produkt kostar det den kostar, för att motivera priset 
på produkterna.  
 

Det är ju lite det som är problemet om är mot slutkonsument också, varför skall jag välja en vara en t-
shirt som kostar 500kr när jag kan välja en som kostar 100kr? Om man då kan visa på skillnaden, nu 
säger jag inte att den för 500kr alltid är bättre, men om man kan visa på varför den kostar 500kr och 
man får liksom en tillbakablick genom hela produktionskedjan och alla stegen. Och sen får du samma 
resa i den för 100spänn, då tror jag att folk kommer att fatta läget. 

 
Sustain strävar efter att ta ansvar för hållbarhet i alla steg, allt från att välja hållbara råmaterial 
till att enbart samarbeta med noggrant utvalda samarbetspartners. För Sustain är det viktigt att 
de anställda behandlas utifrån sina mänskliga rättigheter, har goda arbetsförhållanden och en 
bra arbetsmiljö, för att säkerställa det använder de sig av en uppförandekod, en Code of 
Conduct. Uppförandekoden innefattar en mängd olika riktlinjer som Sustains leverantörer samt 
underleverantörer måste skriva under och förhålla sig till. “The Code of Conduct is based on 
international regulations set by the International Labour Organization (ILO) and the UN 
Universal Declaration of Human Rights and includes the Code of Labour Practice used by Fair 
Wear Foundation.”- (Uppförandekod). För att upprätthålla uppförandekoden har Sustain rätt 
till att göra revisioner hos de som producerar deras produkter. Revisionerna är ett sätt att 
säkerställa säkra och hälsosamma arbetsförhållanden, föreningsrätt och kollektiva 
förhandlingar samt för att säkerställa att det inte försiggår någon form av diskriminering. De 
leverantörer som inte helt uppfyller kraven får en handlingsplan med förbättringspunkter som 
tas fram tillsammans med leverantören. De krav som Sustain bland annat ställer på sina 
leverantörer är att det inte får ske någon form av diskriminering, alla anställda skall behandlas 
lika oavsett ras, etnicitet, kön, religion och politisk ståndpunkt. Kvinnor får heller inte 
diskrimineras på grund av graviditet eller mammaledighet och likgiltig tillgång till anställning. 
De anställda skall även ha rätt till utbildning och möjligheter att utveckla sina kunskaper. 
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Utbildningen sker på plats i produktionsländerna för att hjälpa och förbättra leverantörernas 
hållbarhetsarbete. I den Sociala hållbarhetsrapporten uttrycks det som följer: 
 

To support our suppliers in implementing our code of conduct we continued to train suppliers during the 
year. Two Workplace Education Program-trainings (WEP) has been done at our suppliers in India and 
Tunisia. The training sessions are an important compliment to the audits and the ongoing dialogue 
between us and the suppliers and their continued improvement work.  

 
Sustain tror på samarbete som en lösning till att uppnå en hållbar textilindustri, detta genom 
transparens genom hela värdekedjan. Sustains noggranna val av samarbetspartners resulterar i 
långvariga relationer där båda parter samarbetar för hållbarhet. Sustain tillåter inte heller 
barnarbete vilket innebär att ingen leverantör får ha någon anställd som är under 18 år. Däremot 
finns det länder som har lägre ålder för vad som anses som barnarbete. I Uppförandekoden 
uttrycks det som följer: 
 

There must be no use of child labour. Sustain does not accept the economic exploitation of children. 
According to the UN Convention on the Rights of the Child, people are considered children until the day 
they turn 18 years. In some of our production countries the legal age is less. If a supplier has employees 
aged 15–18, they must be treated with special consideration, with working hours and tasks adapted to 
their low age. For example, they must not do excessive overtime or night work.  

 
Sustain utför ett pågående arbete med att betala ut levnadslöner, det vill säga en lön som går att 
leva på. Detta är inte en självklarhet i alla länder och i vissa av Sustains produktionsländer 
ligger minimikravet lägre än vad det kostar att leva. Sustain betalar ut den mellanskillnad som 
krävs för att de som producerar Sustains produkter inte skall behöva arbeta övertid för att kunna 
försörja sig.  
 
Sustain är öppna för samarbeten med organisationer och andra företag inom branschen för att 
de tillsammans skall gynna en hållbar utveckling. Sustain samarbetar med en mängd olika 
organisationer som bland annat: Mistra Future Fashion, Amnesty International, Italy Working 
Group, Alliance for responsible Denim, Fur Free Alliance, SWEREA, Textile Exchange, Fair 
Wear Foundation, Chetna Coalition, CSR Västsverige och Global Fashion Agenda. Sustain 
samarbetar med olika hållbarhetsorganisationer för att utvecklas i sitt hållbarhetsarbete. 
Sustains samarbeten har olika ändamål, men många av dem har gemensam grund i att främja 
en hållbar utveckling. Genom samarbetet med Chetna Coalition har Sustain också stöttat 
lokalsamhället genom att donera datorer till skolan för böndernas barn och ger stöd i andra 
sociala projekt relaterade till skolan. Sustain arrangerar också utbildningstillfällen i 
produktionsländerna tillsammans med samarbetsorganisationen Fair Wear Foundation. Sustain 
använder sig också av en digital hållbarhetsplattform, Worldfavor. Detta är ett verktyg som 
Sustain använder för att samla in all data som de vill jobba utifrån, till exempel klimatfrågan. 
Hållbarhetsplattformen kan också användas av Sustains leverantörer samt butikspersonal och 
kan på så sätt samla in rapporter kring hållbarhetsarbetet. Dessa rapporter sammanställs sedan 
i en PDF-fil och skickas till revisionsorganet Fair Wear Foundation. 
 
Sustain arbetar och letar ständigt efter nya innovationer och lösningar som minskar deras 
negativa påverkan på hållbarhet. Detta genom olika former av projekt och samarbeten för att 
exempelvis främja energikällor med förnybar energi, plantera träd för att kompensera 
koldioxidutsläpp, arbeta med kolförskjutning samt använda data från sina logistikpartners för 
att planera transporterna. Sustain skriver i Miljöpolicyn att de försöker använda så mycket tåg 
som möjligt men på grund av storleken av transporter och tillgängligheten är det inte alltid 
möjligt. För att leverera varor från Sustains huvudlager i Sverige transporterar dem de varor 
som skall till Europa med lastbil och övriga världen med flyg. Sustain skriver i 
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Hållbarhetsrapport B att de vill minimera sina utsläpp genom att planera och packa varorna på 
det mest effektiva sättet och kombinera leveranser. Bo berättar nedan också att Sustain försöker 
använda sig av reparationsbutikerna som lageryta för att leverera varorna som beställts på e-
handelsplattformen och minska transporterna.  
 

Nej men jag, jag ser ju det mycket som att vi måste lyckas bättre med fulfillment from stores, asså vi 
skickar varor till butiker, dom är redan skickade och då tycker inte jag att vi skall skicka en vara till, till 
det landet, bara för att en webbkonsument vill ha den. Asså jag tycker att vi skall försöka, det är väl något 
hållbarhetsperspektiv också finansiellt men framförallt tycker jag att det känns konstigt att skicka grejer.  

 
Reparationsbutikerna fungerar enligt Bo som en kommunikationskanal mellan Sustain och 
kunderna där relationen med kunderna har en möjlighet till att stärkas. Personalen är en viktig 
del i Sustains hållbarhetsarbete och är de personer som kan nå ut till kunderna i 
reparationsbutikerna. “Jag tror att det är människorna, personalen i butikerna skulle jag säga 
är de viktigaste. Det är dom som står i slaget liksom, de är dom som kan prata med en 
konsument direkt när det gäller”- (Bo). Det är dessa människor som är representativa för 
Sustain och kan kommunicera ut hållbarhetsarbetet samt svara på frågor som kunder har. För 
att kunna besvara kundernas frågor utbildas personalen. Följande uttrycks i 
Hållbarhetsgranskningen: 
 

In store training for retail staff takes place at least once a year, to make sure salespeople can convey 
Sustain values to the end consumers. Monthly Sustainability newsletters, with results of audits or 
suppliers visits updates, are sent to the whole organisation including shops. Sustainability is part of the 
core business of Sustain and thus all staff integrates the related requirements in their daily work.  

 
Hållbarhetsarbetet finns även på en central plats i deras intranät vilket även möjliggör för 
medarbetarna att kunna läsa på om hållbarhetsarbetet. Varje år har Sustain CSR-presentationer 
där nyanställda får delta och bli informerade om generella hållbarhetsarbeten samt få en inblick 
i Sustains hållbarhetsarbete. För Sustain är det även viktigt att informera sina kunder kring 
hållbarhet och behöver därför kunnig personal. I Hållbarhetsrapport A uttrycks det som följer: 
 

Because meeting the customers also means an opportunity to spread knowledge. It is in the meeting with 
the customer, both in-store and online, that we have the opportunity to tell customers about our repair 
service and our sustainability work. 

 
Informationskvällar arrangeras i reparationsbutikerna och är till för kunderna. Där berättar 
CSR-ansvariga från Sustain om Sustains hållbarhetsarbete samt allmän hållbarhet för att sprida 
informationen vidare till kunderna. I dagsläget synliggörs Sustains hållbarhetsarbete på e-
handelsplattformen genom att redovisa materialval samt produktionsland och även ha en egen 
flik för hela Sustains hållbarhetsarbete. Adam berättade att fördelen med en e-handelsplattform 
är att Sustain självständigt kan bestämma över dess innehåll. Nedan berättar Adam att det är 
något som Sustain vill bli bättre på: 
 

Asså vi vill nog bli bättre på att kommunicera kring, det kommunikativa arbetet gentemot 
konsument/webbesökare. I ett bildande syfte liksom gentemot konsument, så att konsumenten får en 
anledning och en inblick i vårt arbete och ta ställning till vilka produkter man vill välja utifrån det.  

 
Intervjupersonerna nämnde att de tror att det delvis är på grund av Sustains hållbarhetsarbete 
som deras kunder väljer Sustains produkter. Sustain uttrycker själva att kunderna inte bara 
ställer krav på kvalité i produkterna utan också att plagget är hållbart. “Our consumers are not 
just interested in the quality of the products they buy; they also care about the work behind the 
brand and the social and environmental conditions of its production.”  - (Uppförandekod). 
Sustains strävan är att ha långsiktiga kundrelationer och försöka värna om sina kunder. Sustain 
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använder sig av ett kundhanteringssystem som är ett sätt att förstå sina kunder och kan på så 
vis ta in kunders åsikter och driva förbättringsförslag vidare. På Sustains e-handelsplattform 
finns även möjlighet för kunderna att ställa frågor kring exempelvis produkter, leveranser men 
också om Sustains hållbarhetsarbete. Sustain använder också Cookies på e-handelsplattformen 
för att förstå och se mönster hos Sustains kunder. Genom att lyssna in kundernas reaktioner och 
önskemål via exempelvis Google Review försöker Sustain förbättra sig kontinuerligt. Nedan 
berättar Bo att Sustain har blivit mer kundorienterade:  
 

Vi är väldigt mycket en kundorienterad organisation just nu, vi har gått från att vara en väldigt 
produktorienterad organisation till att bli mer ett kundorienterat. Tidigare sålde vi ju plagg liksom och 
skiter i vad folk säger liksom, men nu är det mycket mer att samla in snabbt och så...  

 
För att nå ut till sina kunder använder sig Sustain av sin e-handelsplattform och sociala medier. 
I de sociala mediekanalerna är innehållet produktbaserat men byggs också på förmedling av 
hållbarhetsarbetet. Sustain försöker dela upp marknadsföringen så vissa inlägg handlar om 
produkterna och andra inlägg handlar om information kring hållbarhet. Bo berättar att varje 
lokal reparationsbutik har också ett Instagramkonto där butikspersonalen lägger upp 
information om möjligheten till lagning. Detta bidrar enligt Bo till att fler kunder kommer in i 
butiken på grund av reparationstjänsten. Adam berättar att fler reparationsbutiker behövs och 
att Sustain går i motsatt riktning mot trenden där butiker behöver läggas ner som följd av den 
ökade e-handeln. Både Adam och Bo uttryckte sig om att Sustain är i behov av fler av 
reparationsbutiker på grund av den ökade försäljningen via e-handelsplattformen. 
Reparationsbutikerna finns i de större städerna men Sustain använder sig av data från e-
handelsplattformen för att se var de har flest kunder och vart behovet av fler 
reparationsbutikerna finns.  
 
Adam berättar om att det blir dyrare av att vara ett hållbart företag, att det medför ökade 
kostnader som annars hade varit möjligt att undvika. “Asså om du skall ha certifierade 
råmaterial, du skall liksom jobba med reviderade leverantörer med god ledning. Då blir det 
dyrare, om du skall jobba med levnadslöner, det blir dyrare.” - (Adam). Sustain har gjort ett 
aktivt val med att betala ut levnadslöner i de produktionsländer som ligger utanför Europa. 
“Wages for a standard working week should always be sufficient to meet the basic needs of 
workers and their families and to allow for some savings.”- (Uppförandekod). Valet att betala 
ut levnadslöner medför en kostnad som aldrig uppstått om företaget inte varit hållbart. Med 
Sustains prisstrategi uppstår det kostnader vid förseningar eller förändringar i 
produktionsprocessen, detta eftersom att de hellre sänker marginalen på produkten än att öka 
utgångspriser. Adam nämnde att kostnaderna för hållbarhetsarbetet är något som kan gynna 
Sustain ekonomiskt på längre sikt. Sustain har gjort en mängd investeringar och har redan 
kommit långt i hållbarhetsarbetet, något som Adam berättar att andra företag har framför sig 
om skiftet skulle gå mot att alla företag måste bli mer hållbara. “Det är ju här någonstans på 
något sätt som ekologi, social hållbarhet och ekonomi egentligen är typ samma sak om man 
skall prata om hållbarhet, alltså något som kan leva vidare.” - (Adam). Sustains löfte om gratis 
reparationer medför även en del kostnader i form av lönetimmar, cirka 30% av timmarna i 
reparationsbutikerna går åt till att laga jeans. Bo uttrycker sig att erbjuda gratis reparationer är 
en stor kostnad men är en viktig del av Sustains tjänsteerbjudande. Adam berättade dock att 
deras intäkter antagligen ökar i samband med deras hållbarhetsarbete exempelvis genom 
reparationsbutikerna som bidrar till ett större flöde av kunder och därmed ökar intäkterna. E-
handelsplattformen möjliggör även för att nå ett större kundsegment globalt vilket innebär att 
Sustains intäkter främst kommer från e-handeln. Adam uttrycker också att Sustain förmodligen 
tjänar långsiktigt på att inte drivas av ekonomisk lönsamhet utan istället fokusera på alla tre 
hållbarhetskapitalen.  
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5 Analys  
5.1 Kundsegment  
Den tolkning vi gjort av hur Sustain integrerar hållbarhet i kundsegment är att de riktar sig till 
hållbarhetsmedvetna kunder. Eftersom Sustain alltid varit hållbara tolkar vi det som att det 
förmodligen lockat till sig ett visst kundsegment som lägger större vikt vid hållbarhet och 
arbetet bakom produkterna. En nischmarknad är när ett företag riktar sig mot/specialiserar sig 
ett specifikt kundsegment (Osterwalder & Pigneur, 2010). Givet detta tolkar vi att Sustain riktar 
sig mot en mer nischad marknad med hållbarhetsmedvetna kunder. Vi tolkar att e-
handelsplattformen har bidragit till en expansion av denna nischmarknad då Sustain har 
möjligheten till att nå till fler hållbarhetsmedvetna kunder och tillgodose deras efterfrågan med 
sitt värdeerbjudande. Detta tolkar vi eftersom en e-handelsplattform möjliggör för e-
handelsföretag att nå en global marknad (Bharadwaj et al., 2013).  
 
5.2 Värdeerbjudande  
Den tolkning vi har gjort av hur Sustain integrerar hållbarhet i sitt värdeerbjudande är att 
erbjuda rättvist producerade kläder, erbjuda konceptet Repair, Reuse & Recycle, ha kapsel-
kollektioner samt att de erbjuder ett informationsutbyte och en kunskapsdelning. Vi har tolkat 
dessa som Sustains värdeerbjudande då Osterwalder och Pigneur (2010) beskriver att ett 
värdeerbjudande är något som skapar värde för ett specifikt kundsegment. Grunden kring hur 
Sustain integrerar hållbarhet i sin digitala affärsmodells värdeerbjudande tolkar vi som att det 
baseras på ett informationsflöde. Denna tolkning gör vi eftersom Bharadwaj et al. (2013) 
benämner att den data som genereras bildar information som kan användas för planering och 
optimering av värdeerbjudandet. Genom olika insamlade mätetal från hela värdekedjan kan 
Sustain optimera sitt värdeerbjudande för att det skall integrera hållbarhet. Informationsflödet 
kan säkerställa rättvist producerade kläder, en planering som ligger till grund för kapsel-
kollektionerna samt är grundpelaren i informationsutbytet och kunskapsdelningen på e-
handelsplattformen. Enligt Kim (2019) bidrar e-handels digitala affärsmodell till spridning av 
värdeerbjudandet och information. Vi tolkar därför att e-handelsplattformen möjliggör för 
transparens till Sustains kunder vilket bidrar till värdeerbjudandet.  
 
5.2.1 Rättvist producerade kläder 
Sustain erbjuder hållbara kvalitetskläder med en tidlös design som är producerade under goda 
förhållanden. Utifrån tolkningsramen tolkar vi detta som en del av Sustains värdeerbjudande 
och som ett viktigt steg för att integrera hållbarhet i sitt värdeerbjudande. Att ha en tidlös design 
förlänger produktens livscykel och kan minska resursförbrukningen (Todeschini et al., 2017). 
Vi tolkar det även som att en tidlös design kan uppmuntra till en tillräcklighet (Bocken et al., 
2014), som i sin tur bidrar till ett långsamt mode (Todeschini et al., 2017).  
 
5.2.2 Repair, Reuse & Recycle  
Utöver detta tolkar vi att Sustain integrerar hållbarhet i sitt värdeerbjudande genom att erbjuda 
konceptet Repair, Reuse & Recycle. Repair tolkar vi som ett hållbart värdeerbjudande då 
kunden erbjuds gratis reparationer av sina jeans, vilket förlänger produktens livslängd 
(Todeschini et al., 2017), och ökar materialeffektiviteten (Bocken et al., 2014). Reuse innebär 
att kunderna har möjlighet att lämna in sina gamla jeans och Sustain kan återanvända jeansen 
genom att sälja dem second-hand på e-handelsplattformen. Detta tolkar vi som ett hållbart 
värdeerbjudande eftersom Todeschini et al. (2017) skriver att upcycling och second-hand bidrar 
till minskad efterfrågan på nyproducerade kläder. Recycle tolkar vi som ett hållbart 
värdeerbjudande då Sustain återanvänder de jeans som inte går att sälja second-hand. Detta 
innebär att nytt värde skapas från avfall och att behovet av nyproducerade material minskas 
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(Todeschini et al., 2017). Vi tolkar Sustains koncept Repair, Reuse & Recycle som ett hållbart 
värdeerbjudande då värde från avfall skapas och företaget minskar sin miljöpåverkan (Bocken 
et al., 2014).   
 
5.2.3 Kapselkollektioner 
Vi tolkar Sustains kapsel-kollektioner som säljs på e-handelsplattformen som ett hållbart 
värdeerbjudande, detta då det uppmuntrar kunderna till tillräcklighet och där snabba skiftningar 
i designen av kläderna minimeras (Todeschini et al., 2017). Vi tolkar också att kapsel-
kollektionerna gynnar prognostisering vad gäller produktion, vilket innebär att 
produktionsprocesserna inte blir påskyndade då det endast är fyra kollektioner per år.  
 
5.2.4 Informationsutbyte och kunskapsdelning  
Vi tolkar även att en del av Sustains värdeerbjudande är deras informations och 
kunskapsdelning. Bocken et al. (2014) skriver om återanvändning av verksamheten för 
samhälle och miljö, vilket vi tolkar som att Sustain gör när de är transparenta och redovisar sitt 
hållbarhetsarbete på e-handelsplattformen och utbildar sina anställda.  
 
5.3 Kanaler 
Den tolkning vi gjort av Sustain integrerar hållbarhet i sina kanaler är genom att använda 
reparationsbutiker, e-handelsplattformen samt via sociala medier. Vi tolkar detta som Sustains 
kanaler då Osterwalder och Pigneur (2010) beskriver det som hur ett företag kommunicerar och 
når ut till sitt kundsegment för att leverera ett värde. Kim (2019) uttrycker även att interaktion 
mellan e-handelsföretaget och kunderna kan ske via e-handelsplattformen, sociala medier 
plattformar och även fysiska möten med kunden.  
 
5.3.1 Reparationsbutiker 
Vi tolkar att Sustains reparationsbutiker är en viktig kanal för att integrera hållbarhet. Vi tolkar 
det så för att där erbjuds den centrala reparationstjänsten. Reparationsbutiken är även en 
kontaktyta mellan Sustain och kunderna där information om hållbarhet kan spridas och hållbara 
produkter kan säljas. Vi tolkar detta eftersom Chiu et al. (2014) skriver att det är viktigt för e-
handelsföretag att kunna erbjuda fysiska möten med kund när exempelvis reparationer behövs.  
 
5.3.2 E-handelsplattformen 
Vi tolkar e-handelsplattformen som en viktig kanal för att integrera hållbarhet. Detta för att 
Sustain är transparenta och kommunicerar sitt hållbarhetsarbete över e-handelsplattformen. Vi 
tolkar att e-handelsplattformen har möjliggjort för Sustain att nå en mycket större kundbas då 
den är tillgänglig för alla som har åtkomst till internet, vilket ger möjlighet till att nå längre med 
sitt värdeerbjudande. Vi tolkar detta då Bharadwaj et al. (2013) och Kim (2019) skriver att e-
handelsplattformen möjliggör en större spridning av ett värdeerbjudande. E-handelsplattformen 
möjliggör även försäljning av hållbara produkter samt re-use online, alltså försäljningen av 
Sustains second-hand jeans. 
 
5.3.3 Sociala medier 
Vi tolkar Sustains sociala medier som en del av att kommunicera och informera om hållbarhet. 
Detta då de använder de sociala medierna för att informera kunderna om sina hållbara produkter 
och om hållbarhet. För att minska konsumtion och produktion skriver Bocken et al. (2014) att 
ett företag skall ha ett lämpligt förhållningssätt till användningen av reklam. Detta tolkar vi som 
att det är något som Sustain gör i sina sociala medier då fokus inte är på att marknadsföra för 
ökad försäljning utan snarare i ett bildande syfte gentemot kund. Enligt Kim (2019) kan sociala 
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medier användas av e-handelsföretag för att leverera värdeerbjudande gentemot kund, 
exempelvis genom att marknadsföra produkter eller tjänster.  
 
5.4 Kundrelationer 
Den tolkning vi gjort av Sustain integrerar hållbarhet i sina kundrelationer är att fokus ligger på 
hållbarhet, att kundrelationerna är långsiktiga samt att vara kundorienterade. Vår tolkning utgår 
från vår tolkningsram, kundrelationer beskriver de olika typer av relationer som företaget har 
till ett kundsegment (Osterwalder & Pigneur, 2010). E-handelsplattformen har bidragit till goda 
kundrelationer och har således möjliggjort för Sustain att integrera hållbarhet i sin digitala 
affärsmodell. Genom att exempelvis samla data om köpbeteenden hos kunderna eller vad 
kunderna tyckte om produkterna kan Sustain anpassa deras erbjudanden efter vad kunderna 
efterfrågar. Vi baserar denna tolkning på Bharadwaj et al. (2013) som skriver om att e-handeln 
möjliggör en informationsspridning och ett kontaktnät som tidigare inte varit möjligt. Via e-
handelsplattformen synliggör Sustain även sitt hållbarhetsarbete och genom denna transparens 
och ärlighet får Sustains kunder information som kan stärka deras lojalitet och därmed 
kundrelationer. Vi tolkar även att e-handelsplattformen har gett Sustain möjlighet att upprätta 
kundrelationer genom en kommunikation med sina kunder oavsett geografisk plats. Vi tolkar 
även att Sustains sociala medier bidrar till att upprätthålla Sustains kundrelationer, detta då 
Sustain kommunicerar ut sitt värdeerbjudande och tar emot synpunkter från sina kunder.  
 
5.4.1 Fokus på hållbarhet 
Vi tolkar att en kundrelation bör fokusera på hållbarhet snarare än försäljning om hållbarhet 
skall integreras i kundrelationer. Enligt Todeschini et al. (2017) krävs det att ett företag som 
arbetar med hållbara råmaterial och rättvis handel profilerar sig som ett hållbart företag för att 
stärka kundrelationerna. Vår tolkning är detta är något som Sustain gör för att integrera 
hållbarhet i sina kundrelationer, genom att fokusera på hållbarhet snarare än försäljning. 
 
5.4.2 Långsiktiga Kundrelationer 
Vi tolkar att Sustain arbetar med långsiktiga kundrelationer genom att de erbjuder en tjänst som 
förlänger produktens livslängd och produkter som är av bra kvalitet med en tidlös design. En 
bra kvalitet och en tidlös design bidrar enligt Todeschini et al. (2017) till en ökad kundlojalitet 
som enligt vår tolkning kan ge en långsiktig kundrelation. Att Sustain är transparenta tolkar vi 
till något som bidrar till en långsiktig kundrelation då kunden bland annat vet vad den betalar 
för.  
 
5.4.3 Kundorientering 
Kundorientering är något som vi har tolkat som en viktig del för att integrera hållbarhet i 
Sustains kundrelationer. Detta då Sustain utgår från kunderna och anpassar produktutbudet till 
vad som efterfrågas på e-handelsplattformen och producerar därför bara det som kunderna vill 
ha vilket kan stärka kundrelationerna och kundlojaliteten. Vilket möjliggörs via en e-
handelsplattform då det blir enklare att samla in information och således precisera 
kunderbjudanden (Rappa, 2004). Anledningen till att vi tolkar det som att kundorientering är 
en viktig del för att integrera hållbarhet i Sustains kundrelationer är för att Sustain har 
hållbarhetsmedvetna kunder. 
 
5.5 Intäktsströmmar  
Den tolkning vi gjort av Sustain integrerar hållbarhet i sina intäktsströmmar är att fokus ligger 
på alla tre hållbarhetskapital. Vår tolkning utgår från vår tolkningsram, intäktsströmmar 
representerar de intäkter som genereras (Osterwalder & Pigneur, 2010). Vi tolkar det som att 
Sustains hållbarhetsarbete har bidragit till ökade intäkter då deras kundsegment ställer sig 
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positivt till hållbarhet. Eftersom att Sustain främst inte drivs av ekonomisk lönsamhet utan att 
de fokuserar på alla tre hållbarhetskapital har vi tolkat det som att Sustain integrerar hållbarhet 
i sina intäktsströmmar genom att fokusera på hållbarhet som en helhet. E-handelsplattformens 
möjlighet till spridning av information och värdeerbjudanden (Bharadwaj et al., 2013; Kim, 
2019), tolkar vi även haft en bidragande effekt på genererandet av intäkter då räckvidden på 
värdeerbjudandet blir större. Utöver det har e-handelsplattformen även möjliggjort nya 
betalningsmöjligheter, där kunder inte behöver ta sig till en fysisk butik för att genomföra ett 
köp (Kim, 2019). Vi tolkar därför att det blivit enklare att ta del av Sustains värdeerbjudande, 
detta tack vare e-handelsplattformen.  
 
5.6 Nyckelresurser  
Den tolkning vi gjort av Sustain integrerar hållbarhet i sina nyckelresurser är att ha hållbara 
värdegrunder, ha kompetent personal, ha en e-handelsplattform, ha reparationsbutiker och 
använda sig av hållbara material. Vår tolkning utgår från vår tolkningsram, nyckelresurser 
beskriver de viktigaste tillgångarna en verksamhet har för att skapa ett värde (Osterwalder & 
Pigneur, 2010). 
 
5.6.1 Hållbara värdegrunder 
Utifrån vår tolkning är en av Sustains nyckelresurser sina hållbara värdegrunder. Detta då 
värdegrunden genomsyrar hela Sustains verksamhet och påverkar således beslut, strategier och 
olika val som är hållbara. Det innebär att exempelvis materialval, leverantörsval, 
samarbetsorganisationer och tillväxtstrategier påverkas av Sustains hållbara värdegrund och vi 
tolkar att det genomsyrar hela företaget. Varför vi tolkar Sustains hållbara värdegrunder som 
en nyckelresurs är då värdegrunderna ligger till grund för vad företaget är idag.  
 
5.6.2 Personalen 
Vi tolkar att en av Sustains nyckelresurser för att integrera hållbarhet i sin affärsmodell är dess 
personal. Personalen fungerar som en kunskapsbrygga till kunderna och kan kommunicera ut 
företagets hållbarhetsarbete samt svara på kundernas frågor. Detta kan kan uppmuntra kunder 
till agera mer hållbart och förändra deras köpbeteenden (Bocken et al., 2014). Vi tolkar även 
personalen som en nyckelresurs då det är de som formar och bidrar till information via e-
handelsplattformen och sociala medier kring Sustains hållbara produktutbud samt 
hållbarhetsarbete.  
 
5.6.3 E-handelsplattformen 
Vår tolkning är att e-handelsplattformen är en nyckelresurs för Sustains hållbarhetsarbete. E-
handelsplattformen underlättar en spridning av information och värdeerbjudandet, vi tolkar att 
det hjälper Sustain att nå en global marknad och främja goda kundrelationer. Via plattformen 
samlas även viktig data in för att kunna planera samt optimera processflöden och värdekedjor. 
Utöver det tolkar vi även att Sustains e-handelsplattform är en nyckelresurs då Sustain kan 
placera ut reparationsbutiker där Sustains kunder befinner sig genom att analysera data från e-
handelsplattformen. Detta tolkar vi bland annat då Bharadwaj et al. (2013) skriver att insamlad 
data från e-handelsplattformen kan analyseras för att optimera företagets processer. 
 
5.6.4 Reparationsbutikerna 
Vår tolkning är att reparationsbutikerna är en nyckelresurs för deras hållbarhetsarbete, det är 
bland annat genom dessa butiker som de möjliggör gratis lagningar. Reparationsbutikerna 
tolkar vi även som en tillgång, de hjälper Sustain till att leverera delar av sitt värdeerbjudande. 
I butikerna skapar de även värde ur äldre produkter och förlänger livslängden på dem 
(Todeschini et al., 2017).  
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5.6.5 Hållbarhetsklassificerade material   
Vi har tolkat det som att hållbarhetsklassificerade material är en viktig del för att kunna 
integrera hållbarhet i nyckelresurser. Av vår tolkning framgår det att om Sustain skall kunna 
erbjuda hållbara produkter kräver det hållbarhetsklassificerade material. Hållbara råmaterial är 
enligt Todeschini et al. (2017) något som påverkar affärsmodellens nyckelresurser.  
 
5.7 Nyckelaktiviteter  
Den tolkning vi gjort av Sustain integrerar hållbarhet i sina nyckelaktiviteter är att producera 
hållbara produkter, erbjuda Repair, Reuse, Recycle, ha en god planering samt dela med sig av 
kunskap. Vår tolkning utgår från vår tolkningsram, nyckelaktiviteter beskriver de viktigaste 
aktiviteter en verksamhet gör för att skapa ett värde (Osterwalder & Pigneur, 2010). 
Nyckelaktiviteterna möjliggörs genom den digitala affärsmodellen då den bidrar till en 
datainsamling som ger Sustain kontroll över affärsprocesser och planering av värdekedjan. 
Detta tolkar vi eftersom Bharadwaj et al. (2013) skriver att digitala tekniker kan användas för 
att samla in data om bland annat processer och produkter. Detta bidrar till en integrering av 
hållbarhet då denna kontroll används för att optimera värdekedjan. Utöver den ökade kontrollen 
av värdekedjan tolkar vi att e-handelsplattformen bidrar till en kunskapsdelning som annars inte 
hade varit möjlig.  
 
5.7.1 Producera hållbara produkter 
Utifrån vår tolkning är produktion av hållbara produkter en del av Sustains nyckelaktiviteter. 
Det innebär att produkterna är producerade av hållbarhetsklassificerade material samt att 
produkterna framställts under goda förhållanden. Vår tolkning är att producera hållbara 
produkter är en nyckelaktivitet för Sustain för att kunna upprätthålla sitt värdeerbjudande. För 
att kunna ha produktion av hållbara produkter kan vi utifrån vår tolkning även tyda att kontroll 
och övervakning av produktionsmijön samt användandet av hållbarhetsverktyget är viktiga 
aktiviteter som hjälper Sustain att producera hållbara produkter.  
 
5.7.2 Repair, Reuse & Recycle 
Utifrån vår tolkningsram kunde vi tolka att Sustains hållbarhetsmodell Repair, Reuse och 
Recycle är en del av deras nyckelaktiviteter. Detta innebär att Sustains aktiviteter såsom 
second-hand-försäljning via e-handelsplattformen, reparera kunders jeans samt återvinna och 
återanvända material i produktionen. Genom att erbjuda denna tjänst skapar Sustain enligt 
Bocken et al. (2014) ett värde från avfall, vilket enligt Todeschini et al. (2017) kan förlänga 
produktlivscykeln. Vi tolkar att Sustain med denna hållbarhetsmodell kan uppmuntra till en 
hållbar konsumtion och vikten av att ta hand om saker. Vi tolkar att genom Repair, Reuse och 
Recycle integrerar Sustain hållbarhet i deras nyckelaktiviteter.  
 
5.7.3 Planering  
Av vår tolkning är planering en viktig faktor vid integrering av hållbarhet i sina 
nyckelaktiviteter. För Sustain är det en viktig del för att minimera kostnader och överbelastning 
samt öka effektiviteten i produktion genom att ha kontroll över värdekedjan. Enligt Bocken et 
al. (2014) är maximering av material och energieffektivitet ett sätt att integrera 
hållbarhetsarbete i en affärsmodell. Vi tolkar det som att Sustain integrerar hållbarhet sin 
digitala affärsmodell i form av maximering av material och energieffektivitet genom planering. 
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5.7.4 Kunskapsdelning 
Utifrån vår tolkning kan vi konstatera att en viktig nyckelaktivitet som Sustain utför är 
kunskapsdelning. Detta då Sustain via e-handelsplattformen transparent delar med sig av sina 
kunskaper kring hållbarhet samt sitt egna hållbarhetsarbete. Det bidrar således enligt vår 
tolkning till att kunder, leverantörerer och andra intressenter kan ta del av kunskapen. Det är 
även utifrån vår tolkning en viktig aktivitet för att kunna bidra till att kunderna blir 
hållbarhetsmedvetna. Enligt Todeschini et al. (2017) kan detta minska konsumtion och andra 
negativa konsekvenser på miljön eller samhället. Vi tolkar även att ytterligare en del av 
nyckelaktiviteten kunskapsdelning är den interna kunskapsdelningen, att utbilda sin personal. 
Att ha kompetent och kunnig personal som kan svara på frågor gällande Sustains 
hållbarhetsarbete kan enligt vår tolkning göra att ytterligare kunskaper sprids till Sustains 
kunder.  
 
5.8 Nyckelpartners  
Den tolkning vi gjort av Sustain integrerar hållbarhet i sina nyckelpartners är att se samarbete 
som en lösning, att arbeta med hållbara leverantörer samt att arbeta med en uppförandekod. Vår 
tolkning utgår från vår tolkningsram, nyckelleverantörer beskriver de olika externa parter som 
är en del av affärsmodellen (Osterwalder & Pigneur, 2010). Vi tolkar att samarbetet underlättas 
genom en digital kommunikation via en hållbarhetsplattform. Detta då det oberoende av 
geografisk plats ändå går att föra en kommunikation med samarbetspartners (Bharadwaj et al., 
2013; Kim, 2019). Samarbetet i sig genererar även data som ger indikationer på olika mätetal 
och hur hållbarhetsarbetet genomförs via PDF-filer som skickas mellan Sustain, leverantörerna 
och revisionsorganet.  
 
5.8.1 Samarbete som lösning 
Utifrån vår tolkning integreras hållbarhet i Sustains nyckelpartners genom samarbeten. 
Samarbetet med Chetna Coalition, Fair Wear Foundation och Sustains leverantörer bidrar till 
exempelvis sociala och ekologiska projekt, utvärderingar för att förbättras, allt för att 
tillsammans bidra till en hållbar utveckling. Samarbete möjliggör enligt Todeschini et al. (2017) 
kunskapsutbyte och spridning av hållbara metoder mellan varandra och därför är vår tolkning 
att samarbete är en viktig del för att integrera hållbarhet i Sustains nyckelpartners. Utifrån vår 
tolkning är transparens mellan samarbetsorganisationerna och leverantörerna en viktigt del för 
att kunna möjliggöra samarbetet. 
 
5.8.2 Hållbara leverantörer 
Vi tolkar att hållbara leverantörer är en viktig del för att integrera hållbarhet inom 
nyckelpartners. Detta för att om Sustain skall kunna säkerställa att de erbjuder rättvisa 
produkter måste de ha hållbara leverantörer och använda sig av återvunnet och hållbart material. 
Vi tolkar att hållbara leverantörer är nödvändigt för att kunna hantera materialet, då 
materialhanteringen av återvunna material enligt Todeschini et al. (2017) sätter krav på 
leverantörerna.  
 
5.8.3 Uppförandekod 
Vår tolkning är att Sustains uppförandekod är en viktig del för att de skall integrera hållbarhet 
i deras nyckelpartners. Detta för att Sustain använder den för att säkerställa att de har bra 
leverantörer/underleverantörer. Genom att arbeta med policys och regler kräver Sustain 
transparens, vilket enligt Todeschini et al. (2017) är ett sätt att säkerställa en rättvis handel. Vi 
tolkar att Sustains uppförandekod är en viktig faktor i att hitta bra samarbetspartners och för att 
säkerställa att de som arbetar med Sustains produkter arbetar under bra förhållanden. 
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5.9 Kostnadsstruktur  
Den tolkning vi gjort av hur Sustain integrerar hållbarhet i sin kostnadsstruktur är att vara ett 
hållbart företag medför extra kostnader samt att ett fokus bör ligga på långsiktighet. Vår 
tolkning utgår från vår tolkningsram, kostnadsstruktur beskriver de olika kostnader som uppstår 
och vart de uppstår när affärsmodellen appliceras (Osterwalder & Pigneur, 2010). Genom att 
optimera värdekedjan med data erhållen från digitala tekniker kan Sustain sänka kostnaderna, 
vilket vi tolkar som viktigt för att kunna fortsätta integrera hållbarhet i deras digitala 
affärsmodell.   
 
5.9.1 Allt blir dyrare 
Vi tolkar att det är dyrare att vara ett hållbart företag då det medför ökade kostnader som annars 
hade varit möjligt att undvika. Sustain utför ett flertal val som att betala ut levnadslöner och 
erbjuda gratis reparationer, det är aktiva val Sustain gör som får konsekvenser för 
kostnadsstrukturen. Hållbara material påverkar kostnadsstrukturen då de i regel är dyrare än 
icke hållbara material (Todeschini et al. 2017). Vår tolkning blir därför att allt blir dyrare om 
hållbarhet integreras i e-handelns digitala affärsmodell.  
 
5.9.2 Långsiktighet  
Ett sätt att integrera hållbarhet i Sustains digitala affärsmodell är utifrån vår tolkning att 
fokusera på långsiktighet snarare än kortsiktighet. Detta innebär att Sustain gör val som för 
stunden inte är lika ekonomiskt lönsamma, utan snarare fokuserar på vad som är hållbart 
framöver och det påverkar således kostnadsstrukturen. Det innebär att Sustain exempelvis inte 
väljer att producera i låglönefabriker, utan snarare tänker långsiktigt och arbetar aktivt för 
långvariga leverantörsrelationer med goda arbetsförhållanden. Ett annat exempel är utifrån vår 
tolkning att Sustain arbetar med hållbara material för att säkerställa att marken som odlingarna 
är på går att återanvändas. Utifrån vår tolkning har Sustain gjort en mängd olika investeringar 
som gynnar Sustain långsiktigt, något som andra företag har framför sig för att gå mot att bli 
mer hållbara.  
 
5.10 Analysresultat  
Den tolkning vi gjort av fallet: Sustain - vägen till en hållbar framtid, presenteras i figur 4. E-
handelsplattformen underlättar integreringen av hållbarhet i Sustains digitala affärsmodell. Den 
möjliggör en informationsspridning om hållbarhetsarbetet och gör att Sustain når en global 
marknad med sitt värdeerbjudande. På e-handelsplattformen är Sustain transparenta och därför 
underlättar det även kommunikationen av hållbarhetsarbetet och informationsspridningen. E-
handelsplattformen genererar data som kan användas för att optimera och planera Sustains 
värdekedja. Den data som genereras och samlas in kan även analyseras för att optimera 
kunderbjudanden och Sustains utbud. Sustains relationer förbättras även med både kunder och 
samarbetspartners, detta då e-handelsplattformen förbättrar kommunikationsmöjligheterna. På 
e-handelsplattformen kan Sustain interagera med sina kunder och även erbjuda en flexibilitet 
som underlättar för betalning direkt via plattformen, som i sin tur genererar intäkter. Punkterna 
i figur 4 har sitt ursprung i analysen och visar hur Sustains hållbarhetsarbete integreras i deras 
digitala affärsmodell. 
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I avsnitt 6 utgår vi från analysresultatet när vi diskuterar hur hållbarhet kan integreras i e-
handelns digitala affärsmodell.  

Figur 4. Business Model Canvas - Sustain 
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6 Diskussion  
Av det fall vi studerat kan vi se att en e-handelsplattform möjliggör integreringen av hållbarhet 
i en digital affärsmodell. Genom att nyttja e-handelsplattformen går det att nå ut till en större 
global marknad. Det vill säga att ett e-handelsföretag har möjligheten till att sprida information 
om sitt hållbarhetsarbete och nå längre med sitt värdeerbjudande (Kim, 2019; Oláh et al., 2019). 
Av fallet framkom det även att e-handelsplattformen genererar data som kan omvandlas till 
värde genom analys för att optimera och effektivisera värdekedjan. Detta är i enlighet med 
Bharadwaj et al. (2013) som skriver att nytt värde kan skapas från den data som genereras. Av 
det fall vi studerat kan vi se att e-handelsplattformen även kan hjälpa till att bidra till förbättrade 
relationer med samarbetspartners och kunder, det underlättar kommunikation och genererar 
data som kan användas för att integrera mer hållbara lösningar i den digitala affärsmodellen. 
Rappa (2004) skriver att e-handelsplattformar bland annat kan förbättra kundrelationer då 
erbjudanden kan anpassas efter kundens köpbeteenden och behov. Kim (2019) skriver att det 
finns ett behov av fysiska processer som komplement till de digitala e-handelslösningarna. 
Detta är något som vi kan se i vårt fall också, då många av de icke digitala processerna ligger 
till grund för den digitala affärsmodellen och dess värdeskapande. Av vårt fall kan vi se att det 
finns ett behov av en grundläggande fysisk arkitektur som ligger bakom det digitala i e-handelns 
digitala affärsmodell. Utan e-handelsplattformen hade fallet inte kunna bedriva sin verksamhet 
på samma sätt som de gör och således inte integrera hållbarhet på det sätt som de gör idag. E-
handelsplattformen är således en förutsättning för att integrera hållbarhet i de nedanstående 
elementen i den digitala affärsmodellen.  
 
6.1 Kundsegment 
Det fall som vi har studerat visar på att en förutsättning för att kunna integrera hållbarhet i e-
handelns digitala affärsmodell är att kunderna är hållbarhetsmedvetna. Om e-handelsföretag 
integrerar hållbarhet i sin digitala affärsmodell kan det locka hållbarhetsmedvetna kunder då 
det hållbara värdeerbjudandet lockar i större utsträckning. 
 
6.2 Värdeerbjudande 
Av det fall som vi studerat framgår det att det är viktigt att ha ett hållbart värdeerbjudande för 
att kunna integrera hållbarhet i ett e-handelsföretags digitala affärsmodell. Det gäller att ha ett 
värdeerbjudande som är hållbart genom hela värdekedjan, har ett e-handelsföretag exempelvis 
en produkt skall den vara producerad under goda förhållanden och med bra råmaterial som inte 
är skadliga för miljön. Vår fallstudie visar även på att det är viktigt med kvalitet och en tidlös 
design, det vill säga produkter som håller länge. Detta är i enlighet med Todeschini et al. (2017) 
som skriver om att en tidlös design är av vikt när hållbarhet skall främjas. Med andra ord skall 
allt från val av råmaterial till leveransmetod vara hållbart om hållbarhet framgångsrikt skall 
integreras i e-handelns digitala affärsmodell. Vår fallstudie visar även på att kunskapsspridning 
är ett viktigt värdeerbjudande för att integrera hållbarhet i ett e-handelsföretags digitala 
affärsmodell. Genom att sprida information och vara transparent genom e-handelsplattformen 
främjar det en medvetenhet hos kunder och andra intressenter vilket kan främja hållbara val 
som kan främja en hållbar utveckling. Detta är i enlighet med Oláh et al. (2019) som skriver att 
kunderna behöver bli motiverade till att göra hållbara val och för att lyckas med det krävs 
informations- och kunskapsspridning.  
 
Det fall som vi har studerat visar också på att utöver kunskapsspridning och ett hållbart 
värdeerbjudande behövs ett hållbarhetsinriktat komplement till e-handeln. Detta är i enlighet 
med Chiu et al. (2014) som skriver att det är viktigt för e-handelsföretag att även erbjuda fysiskt 
möte med kunden för att hantera exempelvis reparationer. Av fallet framstår det att en 
kompletterande tjänst med fokus på hållbarhet kan vara av betydande värde. Detta kan 
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exempelvis vara en kompletterande tjänst till e-handelsplattformen som möjliggör för 
insamling, reparation och återvinning av produkter. Detta möjliggör för integrering av 
hållbarhet i den digitala affärsmodellen då reparation av befintliga produkter och 
återanvändning av material förlänger livscykeln på produkterna (Todeschini et al., 2017). I vårt 
fall har den ökade e-handeln inneburit ett behov av fler fysiska butiker som erbjuder 
reparationstjänster. 
 
6.3 Kanaler 
Det fall som vi har studerat visar också på att användningen av e-handelsplattformen är en 
viktig del för att integrera hållbarhet i den digitala affärsmodellen. Detta då en e-
handelsplattform möjliggör för kunskaps- och informationsutbyte kring hållbarhet mellan 
kunder och e-handelsföretag (Kim, 2019). För att ha en hög kundlojalitet och nöjda kunder bör 
e-handelsföretag enligt Oláh et al. (2019) ha god kontakt och lojalitetsbyggande med sina 
kunder. Därför kan vi utifrån vårt fall konstatera att e-handelsplattformen möjliggör för 
transparent redovisning av fallets hållbara värdekedja till sina kunder som i sin tur genererar 
lojala kunder.  
 
6.4 Kundrelationer 
Det fall vi har studerat visar på att hållbarhet integreras i ett e-handelsföretags kundrelationer 
när fokus ligger på hållbarhet. Det vill säga att den främsta kundkontakten inte sker i syfte till 
att sälja produkter utan snarare i utbildningssyfte. Genom att fokusera på hållbarhet i 
kundrelationerna går det i enlighet med Oláh et al. (2019) där de benämner kommunikation 
med kunderna som en nyckelfaktor för en hållbar utveckling. Detta då en god kommunikation 
och kunskapsdelning mot kunden kan påverka kundens uppfattning om hållbarhet (Oláh et al., 
2019). Det fall som vi har studerat visar även på att e-handelsplattformen kan användas för 
analys i syfte att integrera hållbarhet genom kundrelationerna. Utifrån e-handelsplattformen 
kan e-handelsföretag analysera köpmönster, vilka produkter som efterfrågas samt antalet sålda 
produkter (Rappa, 2004). Detta innebär bättre prognostisering och bättre produktutbud då e-
handelsföretag endast producerar det som efterfrågas från kunderna. Det innebär i sin tur att det 
inte blir överbelastning i produktionen samt att det är mindre produkter som produceras och 
sedan inte blir sålda. Detta är något som Bharadwaj et al. (2013) benämner då den data som 
samlas in från en e-handelsplattform kan bidra till en optimerad värdekedja. Detta är även i 
enlighet med Oláh et al. (2019) resultat där en god produktion kan minska de negativa 
effekterna på hållbarhet. Att vara kundorienterade kan därför bidra till integrering av hållbarhet 
i den digitala affärsmodellen genom planering baserat på analyser av kundbeteenden på e-
handelsplattformen.  
 
6.5 Intäktsströmmar 
Att hitta en balans mellan alla tre hållbarhetskapital är en viktig del för att nå lönsamhet när 
hållbarhet skall integreras inom e-handeln (Oláh et al., 2019). I vår fallstudie kan vi bekräfta 
detta då en avvägning mellan de tre hållbarhetskapitalen görs och att det i sin tur genererar 
ytterligare lönsamhet. Det fall vi studerat visar att det är viktigt att fokusera på alla tre 
hållbarhetskapital för att säkerställa att hållbarhet integreras på rätt sätt i e-handelns digitala 
affärsmodell.  
 
6.6 Nyckelresurser 
För att kunna integrera hållbarhet i e-handels nyckelresurser kan vi utifrån vårt fall konstatera 
att det är viktigt med en hållbar värdegrund inom företaget. Detta då vi utifrån vårt fall kan se 
att beslut fattas utifrån ett hållbarhetsperspektiv, något som i vårt fall exempelvis artat sig i 
bland annat hållbarhetsmodellen Repair, Reuse & Recycle. Enligt Oláh et al. (2019) är det 
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viktigt att finna innovativa lösningar inom e-handeln för att minska de negativa och öka de 
positiva effekterna. Utifrån vårt fall har hållbara beslut fattats som grundar sig i fallets 
värdegrund som resulterat i innovativa hållbarhetslösningar som integreras i den digitala 
affärsmodellen. Av fallstudien framkom det även att förutom en hållbar värdegrund är det 
viktigt att e-handelsföretag använder sig av hållbara resurser. Hållbara resurser kan vara 
hållbarhetsklassificerade råmaterial eller en välutbildad personal som realiserar 
värdeerbjudandet. Av vårt fall kan vi se att e-handelsplattformen är en viktig faktor för att kunna 
integrera hållbarhet i e-handelns digitala affärsmodell. Den är en förutsättning för att ett e-
handelsföretag skall kunna leverera samt nå ut med sitt värdeerbjudande.  
 
6.7 Nyckelaktiviteter 
Det som framkom när vi studerade vårt fall var att en nyckelaktivitet som är viktig för att 
integrera hållbarhet i ett e-handelsföretags digitala affärsmodell är kunskapsdelning. Det vill 
säga att e-handelsföretag är transparenta med vad de gör för att främja hållbarhet och hur de 
bedriver sin verksamhet. Detta är i enlighet med Kim (2019) som skriver om att e-
handelsplattformen kan underlätta kunskapsdelning och informationsspridning. I vårt fall sker 
en intern och extern kunskapsdelning, internt i form av hållbarhetsutbildningar för personal, 
samt externt där kunder och andra intressenter själva kan ta del av kunskapen via e-
handelsplattformen. Detta är i enlighet med Oláh et al. (2019) som skriver att transparens kan 
påverka andra intressenter att göra hållbara val. Det fall vi studerat visar även på att det är 
viktigt att säkerställa ett hållbart värdeerbjudande för att kunna integrera hållbarhet i e-handelns 
digitala affärsmodell. För att kunna säkerställa ett hållbart värdeerbjudande kan vi utifrån vårt 
fall konstatera att hela värdekedjan bör vara hållbar. Detta inkluderar exempelvis en välplanerad 
hållbar produktion där de anställda arbetar under goda förhållanden. Oláh et al. (2019) skriver 
att god planering kan effektivisera användandet av naturliga resurser som i sin tur bidrar till en 
hållbar e-handel. Av fallet kan vi se att en god planering är av stor vikt genom hela värdekedjan 
för att säkerställa ett hållbart värdeerbjudande. Säkerställandet av ett hållbart värdeerbjudande 
ser vi därför som en nyckelaktivitet då det är viktigt att varje steg i värdekedjan beaktar 
hållbarhet. E-handelsplattformen ligger till grund för detta säkerställande då data kan samlas in 
som genom analyser kan användas för att optimera och planera värdekedjan (Bharadwaj et al., 
2013). 
 
6.8 Nyckelpartners 
Av fallstudien ser vi att det är viktigt med samarbeten för att integrera hållbarhet i e-handelns 
digitala affärsmodell. Samarbetet bör ha ett fokus på hållbarhet och kan vara med konkurrenter, 
hållbarhetsorganisationer och leverantörer. För att upprätthålla ett e-handelsföretags tillväxt bör 
företag enligt Oláh et al. (2019) utveckla en gemensam strategi med dess samarbetspartners. 
Det fall vi studerat använder sig av policys och regler för att säkerställa att deras 
samarbetspartners arbetar mot samma hållbarhetsmål. Detta är i enlighet med Oláh et al. (2019) 
som skriver att policys och regler beskriver hur e-handelsföretag och dess intressenter skall 
bedriva sin verksamhet och förhålla sig till hållbarhet. Samarbete kan också enligt Oláh et al. 
(2019) bidra till nya hållbara lösningar som minskar kostnader. Vi kan konstatera att samarbete 
med hållbarhetsorganisationer har varit gynnsamt för  vårt fall, då det utvecklat 
hållbarhetsarbetet och givit ny kunskap. Vi kan också konstatera utifrån vårt fall att 
användandet av en hållbarhetsplattform möjliggjort informationsutbyte mellan parterna och 
fallet har på så sätt kunnat följa hållbarhetsarbetet. Detta har även möjliggjort för 
revisionsorganen att granska arbetet.  
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6.9 Kostnadsstruktur 
Det fall vi studerat visar på att det gäller att ha en långsiktig syn på kostnader när hållbarhet 
skall integreras i e-handelns digitala affärsmodell, detta då hållbarhetsmedvetna val medför 
extra kostnader.  I studien av Oláh et al. (2019) visar dem att det inte går att öka den ekonomiska 
hållbarheten utan att det får konsekvenser för den sociala eller ekologiska hållbarheten. Vårt 
fall visar att hållbara val har medfört extra kostnader som på kort sikt är mindre lönsamt men 
blir en långsiktig investering som e-handelsföretag får igen på sikt. Vårt fall visar även på att 
analys av e-handelsplattformen möjliggör effektivisering och optimering av e-
handelsföretagets processer, vilket i sin tur kan leda till minskade kostnader.  
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7 Slutsats 
Syftet med studien var att genom en fallstudie skapa en förståelse för hur ett e-handelsföretag 
inom modebranschen framgångsrikt integrerar hållbarhet i sin digitala affärsmodell. Detta för 
att kunna besvara frågeställningen “Hur kan hållbarhet integreras i e-handelns digitala 
affärsmodeller?”. Utifrån analysresultat och diskussion presenterar vi vår slutsats i figur 5. 
Slutsatsen är ett förslag på hur hållbarhet kan integreras i e-handelns digitala affärsmodell och 
utgår från vår tolkning av fallstudien. 
 

 

Vårt bidrag är inte generaliserbart, det är ingen lösning för alla utan vår tolkning av det specifika 
fallet. Resultatet syftar till att inspirera och motivera andra e-handelsföretag till att ta steget till 
att bli mer hållbara och utveckla/förbättra sina befintliga processer. Vårt bidrag till forskningen 
blir med denna studie att vi visar hur hållbarhet kan integreras i e-handelns digitala affärsmodell 
genom att illustrera vår tolkning av hur ett framgångsrikt fall integrerar hållbarhet i sin digitala 
affärsmodell.  
 
7.1 Samhälleliga och etiska reflektioner 
Sedan vi påbörjade denna studie har en ny rapport kring modebranschens påverkan på 
hållbarhet publicerats av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra). Denna publikation 
visar på att modeindustrin är en stor bov när det kommer till klimatutsläpp, vilket omfattar 
alltifrån bomullsodlingar till textilfabriker. Branschen i sig är inte hållbar trots att det fall vi har 
studerat arbetar med hållbarhet. Miljökatastrofer och global uppvärmning är något som pågår 
och är en konsekvens av mänskliga handlingar. I introduktionen nämndes överkonsumtion och 
en allt ökad handel över internet. För att bevara jordens resurser för framtida generationer och 
möta utmaningarna samhället står inför krävs det ett samarbete mellan konsumenter och företag 

Figur 5. Hur hållbarhet kan integreras i e-handelns digitala affärsmodell 
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för att tillsammans bidra till en hållbar utveckling. Vår studies resultat har en samhällsnytta då 
e-handeln idag delvis har en negativ påverkan på miljön. Vi visar med vår studie att det är 
möjligt att bedriva en lönsam hållbar e-handel där de negativa konsekvenserna för den 
ekologiska och sociala hållbarheten minimeras. Studiens bidrag har en betydelse för både en 
ekologisk och social hållbar utveckling. Resultatets etiska konsekvenser är om det resultat vår 
studie påvisar efterföljs så kan det leda till bättre arbetsförhållanden för människor i 
låglöneländer. Det är inte etiskt försvarbart med barnarbete eller kvinnoförtryck som idag tyvärr 
är förekommande i låglöneländer. Att människor ska få arbeta under dåliga förhållanden för att 
företag skall kunna pressa priser och öka sin vinst är inte heller etiskt försvarbart. Att 
kompromissa med människors välmående bör aldrig vara en lösning. Vårt resultat visar att det 
finns möjligheter till en lönsam hållbar e-handel utan att det får konsekvenser som strider mot 
människors välmående.  
 
7.2 Framtida forskning  
Vår studie är en tolkning av hur ett e-handelsföretag inom modebranschen framgångsrikt 
integrerar hållbarhet i sin digitala affärsmodell. Framtida forskning skulle därför kunna 
undersöka den canvas vi presenterar i figur 5 vidare. Detta för att finna likheter och skillnader 
mot de slutsatser vi har kunnat dra. Genom att undersöka fler fall går det att pröva och utveckla 
vår canvas i syfte att addera ytterligare kunskap om hur hållbarhet kan integreras i e-handelns 
digitala affärsmodell.  
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Bilaga 1 – Tolkningsram 
 
Osterwalder & 
Pigneur (2010)  

BMC:s element används för att lägga grundläggande struktur för 
tolkningen samt att hjälpa oss tolka vart i e-handelns digitala 
affärsmodell hållbarhet integreras. Tolkningsramen består av 
följande element i BMC: kundsegment, värdeerbjudande, kanaler, 
kundrelationer, intäktsströmmar, nyckelresurser, nyckelaktiviteter, 
nyckelpartners, kostnadsstruktur. BMC:s element ligger även till 
grund för studiens intervjuguide. 

Dyllick & Hockerts 
(2002) 

Använder definition av hållbarhetskapital. Studiens intervjuguide 
använder hållbarhetskapitalen ekologisk, ekonomisk och social. 

Bocken et al. (2014) De åtta affärsmodellsarketyperna används för att illustrera olika sätt 
att främja hållbarhet i en affärsmodell. Detta underlättar vår tolkning 
av hur hållbarhet kan integreras i e-handelns digitala affärsmodeller. 
De åtta affärsmodellsarketyperna är: maximera material och 
energieffektivitet, skapa värde från avfall, förnyelsebara och 
naturliga processer, leverera funktionalitet istället för ägande, anta 
en förvaltningsroll, uppmuntra tillräcklighet, återanvända 
verksamheten för samhälle och miljö samt utveckla skalbara 
lösningar. 

Todeschini et al. 
(2017) 

De innovativa hållbarhets-exemplena inom modebranschen används 
då det fall som studeras befinner sig inom modebranschen. Detta 
underlättar vår tolkning av hur hållbarhet integreras i fallets digitala 
affärsmodell. Hållbarhets-exemplena inom modebranschen är: 
hållbara råmaterial, noll avfall i produktionen, upcycling, recycling, 
second-hand, veganska material, lokalproduktion, modebibliotek, 
rättvis handel, kapselgarderob, långsamt mode, samarbete 
alternativt en kombination av flera hållbarhets-exempel. 

Bharadwaj et al. 
(2013), Chiu et al. 
(2014), Kim (2019), 
Rappa (2004) 

Används för att illustrera vad det digitala/en e-handelsplattform i en 
digital affärsmodell ger för konsekvenser när hållbarhet skall 
integreras i e-handelns digitala affärsmodell.  

 
  



 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

INTERVJ UGUIDE  

BA KGRUND 

• Vad är din befattning på företaget? 

• Hur länge har du varit anställd? 

• Har du alltid haft samma befattning inom företaget? 

• Om nej: Vad var din tidigare befattning? 

• Vad gör du i ditt dagliga arbete, vad är dina huvuduppgifter?   

• Har du någon akademisk bakgrund? 

• Om ja: Vad för något? 

• Har du några tidigare erfarenheter som är väsentliga för ditt arbete idag? 

• Skulle du kunna berätta lite om ditt personliga intresse och kunskap kring hållbarhet?  

HÅ L L BA RHET 

• Ni har vunnit priser för ert otroliga hållbarhetsarbete. Vad är det enligt er som skiljer er 
från andra företag inom modebranschen när det kommer till hållbarhet?  

• Vad gör ni bättre än alla andra? 

• Vad är bakgrunden till ert hållbarhetsarbete? 

• Har ni alltid varit hållbara eller vart uppstod initiativet? 

• Vad har ni för drivkraft som ligger till grund för ert hållbarhetsarbete?  

• De tre hållbarhetskapitalen social, ekologisk och ekonomiskt är ofta beroende av varandra 
så därför undrar vi:  

• Hur ni gör för att upprätthålla en ekonomisk hållbarhet samtidigt som ni så aktivt 
arbetar med ekologisk och social hållbarhet? 

• Hur gör ni för att binda ihop säcken och vara det framgångsrika hållbara 
företag ni är idag? 



 

 

• Ni arbetar med att främja en hållbar utveckling utifrån tre perspektiv: tekniskt, 
finansiellt och praktiskt. Vad menar ni med det, hur främjar ni hållbar utveckling från 
dessa tre perspektiv? Kom gärna med exempel och utveckla. 

• Sida 14  i  Sustainability report 2017: Ni skriver att ni förbättrade 
arbetsflödet/produktionen i Indien för att minska övertiden för medarbetarna, skulle du 
kunna utveckla hur den förbättringen gick till? Använde ni er av något digitalt verktyg 
eller IT stöd för att förbättra processerna?  

• Vilka områden behöver enligt dig förbättras på Klädkoden? Finns det något i er 
hållbarhetsvision som ni inte har uppnått ännu?  

• Hur förhåller ni er till att rea ut produkter?  

DIGITA L A  HJ ÄLPMEDEL  

• Vad använder ni er av för digitala hjälpmedel för att driva ert hållbara företag? 

• Ni finns idag både som fysisk butik och som e-handel. Hur använder ni er av e-
handelsplattformen för att främja hållbarhet? 

• Vad skulle du säga att det finns för fördelar med en e-handelsplattform, sett till 
hållbarhet? 

• Vad för negativa sidor skulle du säga att e-handeln frambringat, sett ur ett 
hållbarhetsperspektiv? 

• Hur arbetar ni med sociala medier för att främja hållbarhet? 

• Hur visar ni för era följare att ni är ett hållbart företag? 

• Vad märker ni går hem hos era följare, vad genererar mest likes?  

• Ni arbetar med något som heter Environmental Management System, vad är det för 
något?  

• Hur fungerar det? 

• Hur använder ni det? 

• Vid behov: Täcker detta system hållbarhet på alla plan eller enbart på ett 
Ekologiskt plan? 

• Vi läste att ni skulle investera i ett system som heter Worldfavor, hur använder ni er av 
det och till vad?  

• Är det något mer kopplat till er användning om digitala hjälpmedel/system som du 
tycker att vi behöver veta eller inte tidigare pratat om? Kopplat till ert 
hållbarhetsarbete. 



 

 
 

• Finns det något digitala verktyg/IT stöd som du tycker saknas för att kunna främja 
hållbarhet, om du fick tänka fritt?  

BUSINESS M ODEL  CA NV AS 

K UNDSEGMENT 

• Vilka typer av kunder riktar ni er mot?  

• Hur förhåller sig era kunder till hållbarhet?  

• Har ert hållbarhetsarbete påverkat vilka kundsegment ni riktar er till? 

• Använder ni något typ av digitalt hjälpmedel/system som kan hjälpa er att förstå era 
kunder hur de tar ställning/förhåller sig till hållbarhet och vad som är viktigt för dem?  

• Hur använder ni er av det isåfall? 

 

VÄRDESK AP ANDE 

• Vad skulle du säga att ni erbjuder era kunder? 

• Vad för värde erbjuder ni era kunder? 

• Vilken roll skulle du säga att hållbarhet har i värdeskapandet? 

• Använder ni någon typ av digitalt hjälpmedel/system som för att upprätthålla 
hållbarhet i ert värdeerbjudande?  

• Hur upprätthåller ni hållbarhet med hjälp av detta? 

• Det finns många olika sätt att förmedla bilden av att ni är ett hållbart företag. Vi har sett 
att ni exempelvis skriver ut att klädesplaggen är av 100% organiskt material eller 
liknande. Finns det något annat som ni märkt går hem hos kunderna? 

• Vad gör ni och trycker ni lite extra på för att nå ut till kunderna med att ni är ett 
hållbart företag? 

• Vad skulle du säga att ni gör bättre än era konkurrenter? 

• Hur tycker du att ert värdeerbjudande utvecklas för att bli ännu starkare ur ett 
hållbarhetsperspektiv? 

K ANAL ER  



 

 

• Hur når ni ut till era kunder, vilka typer av kommunikationskanaler använder ni er av? 

• Kanske fråga om typ bloggare och liknande med? 

• Hur har er hållbarhetsprofil påverkat val av kanaler? 

• Hur är era tankar kring att kommunicera ut hållbarhet genom dessa kanaler?  

• Hur använder ni er av digitala hjälpmedel och system för att kommunicera ut hållbarhet 
till era kunder? 

 

K UNDREL ATIONER 

• Hur arbetar ni med kundrelationer? 

• Finns det något relaterat till hållbarhet som är viktigt i era kundrelationer, och i så fall 
vad?  

• Är hållbarhet viktigt för era kunder, ställer de krav på det?  

• Hur använder ni er av digitala hjälpmedel och system för att arbeta med kundrelationer? 

 

INTÄK TSSTRÖMMAR  

• Finns det några intäkter som är kopplade till ert hållbarhetsarbete?  

• Vad för typ av intäkter är det?  

• Hur uppstår de intäkter som är kopplade till ert hållbarhetsarbete?  

• Vad tror du att er hållbarhetsprofil betyder för era intäkter? 

 

NYCK EL RESURSER   

• Vilka är era nyckelresurser?  

• Hur påverkar ert hållbarhetsarbete era val av nyckelresurser?  

• Hur resonerar ni kring materialval och vad är det som avgör om ni väljer bort ett 
material? 



 

 

• Använder ni något typ av digitalt hjälpmedel/system som hjälper er i att 
använda energisnåla/hållbara resurser?  

• Sida 7 i Sustainability report 2017: Ni skriver att ni försöker utforska nya 
hållbara material genom att använda er/upptäcka nya teknologier, skulle du 
kunna utveckla lite mer hur ni gör det?  

 

NYCK EL AK TIVITETER  

• Vilka är era viktigaste värdeskapande aktiviteter inom företaget?  

• Hur påverkar ert hållbarhetsarbete era val av nyckelaktiviteter? 

• Hur arbetar ni med digitala hjälpmedel och system för att främja hållbarhet i era 
värdeskapande aktiviteter?  

NYCK EL P ARTNERS  

• Vilka är era viktigaste partners? Till exempel leverantörer, distribution osv.   

• Hur har ert hållbarhetsarbete påverkat valet av leverantörer/partners?  

• Har ni, och i så fall hur, ett samarbete med era leverantörer/partners gällande 
främjandet av hållbarhet?  

• Ni har som ambition att samarbeta med andra företag med samma underleverantör 
som er, hur arbetar ni med sådana samarbeten? 

• Vad är det som gör att era samarbeten fungerar bra/mindre bra? 

• Varför vill ni ha ett samarbete? 

• Hur arbetar ni med digitala hjälpmedel och system för att stödja samarbarbet med era 
nyckelpartners för att främja hållbarhet?  

K OSTNADSSTRUK TUR  

• Vad för kostnader uppstår som är kopplade till främjandet av social och ekologisk 
hållbarhet?  

• Hur uppstår det kostnader som är kopplade till främjandet av social och ekologisk 
hållbarhet? 
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