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Sammanfattning 
 

Introduktion: Hållbarhetsfrågor får allt mer uppmärksamhet. Ett vanligt ramverk för att 

arbeta med hållbarhet utgår från de tre dimensionerna social hållbarhet, miljömässig 

hållbarhet och ekonomisk hållbarhet där målet med hållbarhetsmodellen är att uppnå 

en balans mellan dimensionerna. Trots att hållbarhetsmodeller funnits i decennier så 

har företag svårt att hitta en balans, då den ekonomiska dimensionen tenderar att sätta 

agendan för de övriga två dimensionerna. Det verkar således enklare att arbeta med 

hållbarhet i teorin än i praktiken. En orsak till detta kan vara att företagen har många 

intressenter att ta hänsyn till. Den digitala infrastrukturen gör att marknaden blir allt 

mer global.   

 

Problemdiskussion: Marknaden förändras, både för de som väljer att applicera den nya 

tekniken likväl för de som väljer att stå utanför. Nya elektroniska lösningar skapar nya 

möjligheter för både företag och konsumenter. Hållbarhetsaspekter av den elektroniska 

B2C (Business to Consumer) handeln är studerad men det finns en kunskapslucka inom 

elektronisk B2B (Business to Business) handel och framförallt hållbar sådan. Detta trots 

att den förväntas att gå om B2C handeln på internet.  

 

Syfte: Syftet är att öka förståelsen för relationen mellan exportföretagens elektroniska 

B2B handel och deras hållbarhetsarbete utifrån de tre dimensionerna social hållbarhet, 

miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 

 

Metod: Den kvalitativa undersökningen har genomförts som en fallstudie. Urvalet har 

varit svenska, exporterande företag i Malaysia. Informanter från respektive fallföretag 

har intervjuats.  

 

Resultat och slutsats: Samtliga av fallföretagen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor 

inspirerade av de tre dimensionerna social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 

Resultatet visar en låg användning av elektronisk B2B handel bland de svenska 

exporterande företagen. Detta främst på grund av att traditionell försäljning dominerar. 

För de företag som implementerat elektronisk B2B handel så finns det motsättningar 

framförallt mellan den ekonomiska hållbarhetsdimensionen och den sociala 

hållbarhetsdimensionen. 

 

Nyckelord: Hållbarhet, elektronisk B2B handel, Triple bottom line, 

hållbarhetsdimensioner 
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Abstract  
 

Introduction: Sustainability issues are getting more and more attention. A common 

framework for working with sustainability is based on the three dimensions of social 

sustainability, environmental sustainability and economic sustainability. The goal of 

the sustainability model is to achieve a balance between the dimensions. Although 

sustainability models have been known for decades, companies find it difficult to strike 

a balance, as the economic dimension tends to set the agenda for the other two. 

Consequently, it seems easier to work with sustainability in theory than in practice. One 

reason for this may be that the companies have many stakeholders to consider. The 

digital infrastructure is making the market more and more global. 

 

Problem discussion: The marketplace is changing, both for those who choose to apply the 

new technology as well as for those who choose to stand outside. New electronic 

solutions create new opportunities for both businesses and consumers. Sustainability 

aspects of the electronic B2C (Business to Consumer) commerce have been studied 

before, but there is a knowledge gap in the electronic B2B (Business to Business) 

commerce and especially in relation to sustainability. This is even though it is expected 

to increase more than B2C commerce on the internet. 

 

Purpose: The purpose is to increase the understanding of the relationship between the 

export companies' electronic B2B commerce and their sustainability work based on the 

three dimensions; social sustainability, environmental sustainability and economic 

sustainability. 

 

Method: The qualitative study was conducted as a case study. The sample has been 

Swedish, exporting companies in Malaysia. Informants from each case company have 

been interviewed. 

 

Results and conclusion: All the companies in the case study are actively working on 

sustainability issues inspired by the three dimensions of social, environmental and 

economic sustainability. The result shows that few Swedish exporting companies in 

Malaysia are working with electronic B2B commerce. This is mainly because traditional 

sales dominate. For the companies that have implemented electronic B2B commerce, 

there are contradictions, in particular, between the economic sustainability dimension 

and the social sustainability dimension. 

 

Keywords: Sustainability, electronic B2B commerce, Triple bottom line, sustainability 

dimensions 
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Förord 
 

Arbetet med den här uppsatsen har varit roligt och lärorikt. Dock har det ibland varit 

frustrerande att inte kunna bolla idéer och tankar med en skrivpartner för att föra 

tankeprocessen framåt.  

 

Tack till alla informanter som ställt upp och svarat på frågor.  

 

Ett stort tack till min handledare Aron Larsson för goda råd och uppmuntran under 

arbetets gång. 

 

 

Kuala Lumpur, juni 2020 

 

Therése Andrén Eggeborn 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Hållbarhetsarbete har blivit ett samlingsbegrepp för ett brett spektrum av aktiviteter 

hos företagen. Från hur dessa aktivt värnar om mänskliga rättigheter och miljön till hur 

de säkerställer ekonomisk långsiktighet (Hossian, 2002; Savitz och Weber, 2006). År 

1987 träffades FNs kommission för utveckling och miljö för att diskutera framtiden, 

deras arbete resulterade i rapporten Our Common Future, ibland refererad till som 

Brundtlandrapporten. Hållbar utveckling definierades då som "…en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov" (United Nations, 1987). Några år senare, på 1990-talet, 

myntades begreppet Triple Bottom Line med hållbarhetsdimensionerna People, Planet 

och Profit av Elkington (1997). Sedan dess har hållbarhet ofta kommit att diskuterats 

utifrån de tre dimensionerna social hållbarhet (people), miljömässig hållbarhet (planet) 

och ekonomisk hållbarhet (profit) med syftet att utgöra ett ramverk för att mäta 

hållbarhet hos företag (Elkington, 1997). I början på 2000-talet började den hållbara 

utvecklingen att gå från att vara individfokuserad till att hållbarheten skulle bidra till 

en ökad allmännytta (Cuthill, 2002). Ytterligare några år senare kommunicerades 

hållbarhetsmålen Agenda 2030 (United Nations, 2020) vilket har bidragit till att företag 

både vill och måste arbeta mer hållbart. 

 

Företag kan idag nå ut till nya marknader och kunder utan att fysiskt behöva flytta på 

sig och den digitala infrastrukturen håller på att förändra marknaden. Handel på 

internet har ritat om kartan för till vilka företag kan sälja sina varor och tjänster. Vi 

kommer antagligen att få se handeln på internet mellan företag, business to business 

(B2B) gå om den elektroniska konsumenthandeln, business to consumer (B2C) menar 

Sila (2013). Applikationer för elektronisk B2B handel håller på att bli en av de snabbast 

växande domänerna inom informationssystem (Hu et al., 2019). Med den elektroniska 

handeln som nu gör marknaden global så har också kraven på samverkan ökat. Med 

sambandsstrategier så skulle alla medborgare gynnas och vi skulle gå mot en mer 

hållbar framtid där utsläppen minskar och den negativa påverkan på planeten stoppas 

menar Lozano (2007).  

 

Savitz och Weber (2006) uttrycker det som att ett hållbart företag är ett företag som 

skapar vinst för sina aktieägare och samtidigt skyddar miljön och förbättrar livet för 

dem som det interagerar med. Men denna balansgång mellan de tre 

hållbarhetsdimensionerna verkar i teorin enklare än i praktiken. Trots att vi levt med 

hållbarhetsmodeller i flera decennier ser vi fortfarande en negativ påverkan på klimatet, 

vattenförsörjningen, haven, jorden och den biologiska mångfalden (Elkington, 2018). 

Lozano (2007) menar att vi står inför en hållbarhetsutmaning, där vi måste gå ifrån att 

vara individualistiska till ett mer kollektivt tänkande.  
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1.2 Problemdiskussion 
Walton (1967) skrev redan på 1960-talet att företag som vill ta ansvar för ett bättre 

samhälle och en bättre miljö kommer att göra detta om det är frivilligt och om de är 

medvetna om att investeringar i hållbarhet inte alltid är mätbara. Med all sannolikhet 

har företagen blivit allt bättre på att mäta olika aspekter av hållbarhet sedan dess och 

därmed ökat kunskapen om vad hållbarhetsarbetet kostar. Tidigare studier visar att vi 

ser ett paradigmskifte när det kommer till företags hållbarhetsarbete (Barata et al., 2014; 

Elkington, 2004). Från att tidigare har verkat på en lokal marknad är numera spelplanen 

internationell och konkurrensen global (Elkington, 2004). Tack vare internet kan 

produkter och tjänster idag utbytas nästintill dygnet runt utan geografiska 

begränsningar. 

 

Redan före den internetutbredning vi har idag förutspåddes att den elektroniska 

handeln skulle förändra marknaden och konkurrensen oavsett om företagen valde att 

adaptera den nya tekniken eller att stå utanför (Guilherme och Aisbett, 2002). I och med 

elektronisk handel så har behoven och på vilket sätt man gör affärer förändrats 

(Hossain, 2002). Standifer och Wall (2010) menar att utvecklingen inom den 

elektroniska B2B handeln har ett högt tempo och är dynamiskt. Detta gör att beslut om 

att arbeta med elektronisk B2B handel måste ligga på strategisk nivå i företaget och kan 

innebära både risker och kostnader (Standifer och Wall, 2010).   

 

Tidigare studier inom elektronisk handel mellan företag och konsumenter visar att 

hållbarhet uppnås först då företagen har ekonomisk effektivitet, skyddar och återställer 

ekologiska system samt förbättrar alla människors välbefinnande (Ingaldi och Ulewicz, 

2019). Det låter ju sannolikt som en utopi, där man kan ställa sig frågande om företag 

kan balansera dessa hållbarhetsdimensioner och samtidigt gå med vinst? För 

vinstaspekten är viktig, det visar Andersson och Westholm (2019) i sin bok Slaget om 

Framtiden där ekonomisk tillväxt enligt författarna alltid har företräde och att det 

därför är svårt att arbeta med hållbarhet utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt 

perspektiv. Även Berglund och Svanteson (2018) menar att den ekonomiska 

dimensionen av hållbarhet dominerar, detta eftersom företag vanligtvis behöver 

ekonomiska resurser för att förbättra sitt arbete inom de två andra dimensionerna. 

Mononen (2020) menar däremot att företag nu fokuserar mer på att få nöjda kunder än 

på att göra vinst och att den elektroniska handeln kommer att skapa fördelar i 

konkurrensen.   

 

Med ny teknik och nya elektroniska lösningar så skapas nya möjligheter. Möjligheter 

som för alla intressenter ska vara gynnsamma och bidra till utveckling och tillväxt, 

gärna hållbar sådan. Men är det så att nya elektroniska lösningar per automatik är 

hållbara? Naturligtvis inte. Detta gör det intressant att undersöka hur elektroniska 

lösningar, i detta fall elektronisk handel, ser ut i förhållande till hållbarhet. Forskning 

inom den elektroniska handeln mellan företag och konsumenter har tidigare studerats 

av bland andra Singh (2002) och Laudon & Traver (2008). Däremot är elektronisk handel 

mellan företag inte lika studerad (Vahtera och Wennerholm, 2019) och framförallt inte 

i förhållande till hållbarhet (Berglund och Svanteson, 2018). 
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1.3 Syfte  

Syftet är att öka förståelsen för relationen mellan exportföretagens elektroniska B2B 

handel och deras hållbarhetsarbete utifrån de tre dimensionerna social hållbarhet, 

miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 

 

1.3.1 Forskningsfråga 

Vilka motsättningar har exporterande företag mellan de tre hållbarhetsdimensionerna, 

inom ramen för deras elektroniska B2B handel? 

 

1.3.2 Forskningsbidrag  

Tidigare forskning har identifierat en kunskapslucka mellan hållbarhet och elektronisk 

B2B handel. Studier visar att det finns en uppfattning gällande att den ekonomiska 

hållbarhetsdimensionen dominerar inom hållbarhetsarbetet. Den här studien har för 

avsikt att undersöka motsättningar mellan hållbarhetsdimensionerna för att på så sätt 

öka förståelsen för relationen mellan hållbarhet och elektronisk B2B handel.  

1.4 Avgränsningar  
I undersökningen studeras endast elektronisk handel mellan företag s k elektronisk B2B 

handel. Med den elektroniska B2B handeln i undersökningen så avses en 

handelsplattform som har en köpare och leverantörsorienterad struktur, där enbart 

företagets egna produkter säljs. Undersökningen avser inte att studera elektronisk B2B 

handel som sker på en delad marknadsplattform med hjälp av en mellanhand eller 

distributör. Undersökningen studerar svenska, exporterande företag med 

försäljningsverksamhet i Malaysia. Hållbarhetsdefinitionen i undersökningen utgår 

från de tre hållbarhetsdimensionerna social hållbarhet, miljömässig hållbarhet samt 

ekonomisk hållbarhet. Undersökningen avser inte att studera företagens arbete med 

Corporate Social Responsibility även kallad CSR.   
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Definition av elektronisk B2B handel 
Elektronisk B2B handel avser affärstransaktioner mellan två separata parter där utbyte, 

försäljning och inköp av både produkter och tjänster från ett företag till ett annat 

underlättas via den elektroniska marknadsplatsen (Blake & Gini 2002; Chong et al., 

2011). Elektronisk B2B handel kan också definieras som värdeutbyte online mellan 

organisationer och deras partners utan varken geografiska begränsningar eller 

tidsbegränsningar (Urbaczewski et al, 1998).  

 

Tidigare studier visar att den elektroniska B2B handeln kan delas upp i två olika 

kategorier av hur man som företag interagerar med varandra. Standifer och Wall (2010) 

har i stora drag identifierat kategorierna som antingen en köpare och 

leverantörsorienterad struktur (A) eller en struktur med en mellanhand mellan 

leverantör och köpare (B). Intressenterna i en kategori A struktur upplever, enligt 

Standifer och Wall (2010), att deras relationer är mer framgångsrika än för 

intressenterna i en kategori B struktur. 

 

 
Figur 1 Två olika kategorier av elektronisk B2B handel (Standifer och Wall, 2010) 

 

Den elektroniska B2B handeln ökar enligt Elander och Nawras (2018) och det finns en 

rad olika orsaker till detta. Drivkrafter för företagen kan vara påtryckningar från 

handelspartners, påtryckningar från konkurrenter, hantera kostnader och bli skalbara, 

skapa förtroende och nätverk samt hantera datasäkerhet och komplexitet. Utöver dessa 

faktorer kan ursprungsland, storleken och typ av företag påverka hur elektronisk B2B 

handel ska implementeras (Sila, 2013). Fitcher (2003) menar att områden med störst 

potential tack vare elektronisk handel mellan företag är leverantörskedjan och att 

hantera efterfrågan. Mononen (2020) menar att B2B-kunder idag söker efter lösningar 

snarare än produkter, lösningar som kan hjälpa dem att få fördelar gentemot 

konkurrenterna. Nya framsteg inom teknik, snabb global konkurrens och den ökande 
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efterfrågan tvingar organisationer att granska på vilket sätt de kan utnyttja fördelarna 

med IT-kapacitet för att få konkurrensfördelar (Mononen, 2020). Men det gäller att se 

upp med på vilket sätt interorganisatoriska relationer påverkas av en implementering 

av elektronisk B2B handel och inte bara fokusera på tekniken menar Standifer och Wall 

(2010).   

 

Syftet med elektronisk B2B handel är att öka effektiviteten inom leveranskedjan men 

också att sänka kostnaderna menar Chong et al. (2011). Andra motiverande faktorer för 

att arbeta med elektronisk B2B handel är enligt Kikovska-Georgievska (2013) att göra 

besparingar genom centraliserade inköp, leveranser i tid samt fördelen att ha starka 

band till ett mindre antal stora leverantörer. Förtroende mellan handelspartners har 

länge varit en framgångsfaktor för långsiktiga affärsrelationer. Ratnasingam och Phan 

(2003) menar att förtroende bidrar till ett ökat samarbete och leder till en högre grad av 

öppenhet i kommunikation och informationsdelning. För ekonomier där det personliga 

mötet är viktigt för att göra affärer, som exempelvis i asiatiska ekonomier, kan den 

elektroniska B2B handeln sätta dessa traditionella strukturer ur spel menar Bebenroth 

et al. (2014). Ingaldi och Ulewicz (2019) menar att den största utmaningen för företagen 

är att lägga servicenivån på en nivå som motsvarar kundernas förväntningar och där 

kvalitén på de elektroniska tjänsterna kommer att påverka företagens framgång på lång 

sikt. 

2.2 Definition av hållbarhetsarbete inom företag 

Hållbarhet kan diskuteras utifrån flera olika perspektiv. En vedertagen definition av 

hållbarhet är utifrån de tre dimensionerna social rättvisa, miljökvalitet och ekonomiskt 

välstånd även kallat ”Triple Bottom Line” (Elkington, 1997). Att värdera om ett företag 

anses hållbart kan vara svårt, och Triple Bottom Line gör det egentligen inte mindre 

komplext, enligt upphovsmakaren själv (Elkington, 1997). Det är just balansen mellan 

de tre dimensionerna som anses vara ett lyckat hållbarhetsarbete.  

 
Figur 2 Triple bottom line (Elkington, 1997) 
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2.2.1 Social hållbarhet 

Sociala frågor för företag är egentligen inget nytt under solen, rättvisa arbetsvillkor har 

diskuterats längre än begreppet social hållbarhet har funnits. Men på 1970-talet hände 

något och miljöfrågorna tog över vilket har resulterat i att företagsledare hellre 

diskuterar miljö än social hållbarhet (Elkington, 1997). Vahtera och Wennerholm (2019) 

menar att det fortfarande är så att den sociala dimensionen är den delen av 

hållbarhetsarbetet som underrepresenteras i störst utsträckning hos företagen. Men 

samtidigt ska sägas att arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR) fått ett ökat 

genomslag där både den sociala och den miljömässiga aspekten av hållbarhetsarbetet 

tas i beaktande (Vahtera och Wennerholm, 2019). 

 

Företag har inte bara ekonomiska och juridiska skyldigheter utan även ett socialt ansvar 

(Valuiskaya, 2019). Dessa frågor är stora och överstiger i många fall företagens förmåga. 

Men det är enligt Elkington (1997) också företagen som har resurser, motivationer, 

teknik och global räckvidd för att uppnå social hållbarhet. Arbete med den sociala 

hållbarhetsdimensionen kan skapa värde så som jämlikhet och mångfald, 

välbefinnande, samhällsutveckling, försörjningsgaranti, arbetsstandarder samt hälsa 

och säkerhet (Evans et al., 2017). Enligt Chaudhary (2016) så handlar den sociala 

hållbarhetsdimensionen också om etiska beteenden och att skapa en uppmärksamhet 

kring hållbarhetsfrågor hos både de anställa och andra intressenter till företaget så som 

leverantörer och kunder. Enligt Ingaldi och Ulewicz (2019) innefattar den sociala 

hållbarhetsdimensionen även samhället där företaget geografiskt verkar. Företagen har 

idag många intressenter och dessa tillsammans blir allt mer medvetna om på vilket sätt 

företagen bidrar till samhällsmässiga, miljömässiga och ekonomiska frågor (Molla et al. 

Z., 2019).   

 

2.2.2 Miljömässig hållbarhet 

Ammenberg och Hjelm (2013) menar att ramverket för hållbarhet utgår från 

miljödimensionen men att en anslutning av de övriga två dimensionerna krävs för att 

göra världen mer hållbar. Företag som inte tänker på miljön kan få ekonomiska problem 

och förstöra relationer till sina intressenter. Elkington (1997) påstår att det finns ett 

växande behov bland företagen att mäta deras påverkan på miljön vilket annars kan 

leda till dålig publicitet, böter och andra juridiska kostnader.  

 

När det kommer till hållbarhetsfaktorer för miljön så beskriver Chaudhary (2016) dessa 

som en minskning av energi- och naturresursförbrukningen, bättre användning av 

förnybar energi samt minskad mängd avfall. Fortsatt menar Chaudhary (2016) att 

hållbarhet för miljön inkluderar optimering av materialanvändning och resurser samt 

en ökad medvetenhet om effektivare logistikflöden. För att upprätthålla ett 

välbefinnande för framtiden så måste vi fokusera på vårt klimat, på global nivå. Den 

mänskliga påverkan på vår planet har lett till att koldioxidutsläppen har ökat i och med 

en ökad användning av fossila bränslen (van Zanden et al, 2014). Arbete med den 

miljömässiga hållbarhetsdimensionen kan skapa värde så som förnybara resurser, 

mindre utsläpp, mindre avfall, ökad biologisk mångfald samt förebyggande av 

föroreningar i både luft, vatten och mark (Evans et al., 2017). 
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2.2.3 Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk tillväxt har historiskt sett alltid haft företräde (Andersson och Westholm, 

2019). Tidigare studier visar att den ekonomiska dimensionen av hållbarhet dominerar 

över de andra dimensionerna detta eftersom företag vanligtvis behöver ekonomiska 

resurser för att förbättra sitt arbete inom de två andra dimensionerna (Berglund och 

Svanteson, 2018). Enligt Evans et al. (2017) kan arbete med den ekonomiska 

hållbarhetsdimensionen skapa mervärde så som vinst, avkastning på investeringar, 

finansiell motståndskraft, långsiktig livskraft och affärsstabilitet. Chaudhary (2016) 

menar att ekonomiska hållbarhetsaspekter också innefattar teknologiska förbättringar 

som ökar energieffektiviteten, förbättrar kostnadseffektiviteten och ökar 

marknadsnärvaron. Ekonomisk hållbarhet kan också leda till en ökad lönsamhet och en 

ökad handelsbalans (Ingaldi och Ulewicz, 2019). Bergman och Klefsjö (2012) ser 

ekonomisk hållbarhet som resultatet av nöjda kunder och en funktionell global 

marknad utan handelshinder. För att lyckas med ekonomisk hållbarhet krävs ett 

långsiktigt perspektiv till skillnad från kortsiktig vinst som många företag idag 

fokuserar på för att behaga aktieägare enligt Ammenberg och Hjelm (2013).  Samtidigt 

menar Ammenberg och Hjelm (2013) att företag nu använder hållbarhet som en 

konkurrensstrategi och att efterfrågan på rättvisa produkter styr företagen in på en mer 

ekonomiskt hållbar linje. 

2.3 De sju hållbarhetsrevolutionerna 
Hela detta avsnitt baseras på tidigare teorier från Elkington (1997) om inte annan källa 

anges. De sju hållbarhetsrevolutionerna är en förlängning av hållbarhetsdimensionerna 

i Triple Bottom Line och kan bidra till att lyckas bättre med hållbarhetsarbetet. 

Revolutionerna ska ses som fokusområden som företag måste ta i beaktande när de 

planerar sitt hållbarhetsarbete.   

 

De sju revolutionerna är: 

1. Marknaden 

2. Värderingar 

3. Transparens 

4. Livscykelteknologi 

5. Partnerskap 

6. Tid 

7. Företagsstyrning  

 

2.3.1 Marknaden 

Den första hållbarhetsrevolutionen handlar om att vi gått från att tidigare verkat på en 

marknad där aktörerna har agerat i foglighet till varandra till att numera allt är en 

tävling mellan konkurrenter på en öppen och internationell spelplan. Den numera 

internationella spelplanen innebär att vi gått från landspecifika standarder till en global 

följdriktning. Det har skett en förändring från att politiken satt upp spelreglerna på 

marknaden till att det nu är upp till företagen att inta förarsätet för att uppnå 

hållbarhetsmål.   
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2.3.2 Värderingar  

Den andra hållbarhetsrevolutionen handlar om hur vi ser på värderingar. Företag som 

inte brytt sig om mänskliga och sociala värderingar har erfarit bakslag och kriser så som 

i exemplet med Enron. Det är en ny tid för företagen och de måste ha miljö och 

mänskliga rättigheter i beaktande vid utveckling av företaget för att lyckas i detta nya 

paradigm. Rika länders hållbarhetsagendor sprider sig över världen samtidigt som det 

finns en utmaning i att hitta en balans mellan prioriteringar. Utvecklingsländers och 

övergångsekonomiers konkurrensfördelar ska skyddas men det finns en risk att 

multinationella företag hamnar i kläm. 

 

2.3.3 Transparens  

Den tredje hållbarhetsrevolutionen handlar om transparens. Den informationstekniska 

utvecklingen så som internet har varit en av de drivande faktorerna för att öka insynen 

i företagen. Som kund så ställer man ett allt högre krav på att få insyn och att företagen 

kommunicerar sina mål och förväntningar. Detta sätter också en allt högre press på 

arbete med informationssäkerhet. Olika länder ställer olika krav på transparens vilket 

måste tas i beaktande för företag som verkar på en global marknad.  

 

2.3.4 Livscykelteknologi 

Den fjärde hållbarhetsrevolutionen handlar om livscykelteknologi, det vill säga från 

idéstadiet till hanteringen av den uttjänade produkten. Det finns en allmänt växande 

oro för effekten av den stora mängden material och energi som vår moderna livsstil 

kräver. Detta har lett till att företag som tidigare har fokuserat på själva produkten nu 

alltmer fokuserar på funktion och hela kedjan för deras produkter, från vaggan till 

graven.  

 

2.3.5 Partnerskap  

Den femte hållbarhetsrevolutionen är partnerskap. För att uppnå hållbarhet krävs nya 

typer av ekonomiska, sociala och miljömässiga partnerskap. Resultaten av 

partnerskapen kommer att hjälpa parterna prestera traditionella uppgifter mer effektivt. 

Förtroendet mellan företagen och deras intressenter kommer att bli en allt viktigare 

konkurrensfördel och kommer att leda till nya affärsmöjligheter.   

 

2.3.6 Tid  

Den sjätte hållbarhetsrevolutionen är tid. Vi har tidigare haft en föreställning om att 

tiden är kort, och gör det bästa du kan av den, till att vi måste ha en längre tidshorisont 

i arbetet med hållbarhet. Samtidigt har vi idag en helt annan tillgång till 

realtidsinformation. Vi måste bygga en starkare långtidsdimension för våra efterlevare 

och kommande generationer.  Företag och institutioner kommer att behöva utveckla 

strategier som ger tydliga, integrerade ramar för handling, men som är tillräckligt 

motståndskraftiga och flexibla att hantera det oväntade.   
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2.3.7 Företagsstyrning  

Den sjunde hållbarhetsrevolutionen är företagsstyrning. Från att en exklusiv grupp 

styrt företagen, en ledningsgrupp, så kommer nu styrningen av företagen att vara mer 

inkluderande. För att lyckas med hållbarhet så måste hållbarhetsfrågorna inkluderas i 

företagens DNA. Trots att många företag är duktiga på att arbeta med 

livscykelhantering så är det inte självklart att de har samma tänk på strategisk nivå. 

2.4 Elektronisk handel i förhållande till hållbarhet 

När det kommer till teori som redogör för kombinationen mellan elektronisk handel 

och de tre hållbarhetsdimensionerna så finns det en framträdande lucka (Berglund och 

Svanteson, 2018). Ingaldi och Ulewicz (2019) menar att även om det inte finns en 

vedertagen definition av hållbar elektronisk handel, så är Godfreys (2017) beskrivning 

av kombinationen av elektronisk handel och hållbarhet en väg i rätt riktning. 

 

 ”Elektronisk handel som minimerar miljöavtrycket för teknisk användning och ett främjande 

av produkter och tjänster som erbjuder miljömässiga och sociala fördelar jämfört med 

traditionella alternativ är att se som hållbara.” (Godfreys, 2017) 

 

När balansen mellan de tre hållbarhetsdimensionerna är uppnådd så kommer den 

elektroniska handeln att öka effektiviteten, minimera resursanvändningen och minska 

kostnaderna, ge mindre skadliga produkter och tjänster i bästa möjliga form, minska 

påverkan på den naturliga miljön och skapa ytterligare jobb (Ingaldi och Ulewicz, 2019). 

Chaudhary (2016) menar att vi har gått från att förstå att elektronisk handel har en viss 

miljöpåverkan till att kvantitativt vilja mäta och utvärdera dess effekter. Samma 

författare menar att företag som är medvetna om den miljömässiga hållbarheten också 

bidrar till en ökad social hållbarhet. Detta genom att kundernas uppfattning om 

företaget blir mer positiv. Man kan då också som köpare av produkter från ett sådant 

företag uppfatta sig som mer stolt kund (Turker, 2009). Chaudhary (2016) menar att det 

finns tendenser som visar att en ökad elektronisk handel bidrar till ett större fokus på 

etik och en ökad respekt för internationella normer och beteenden.  

 

En positiv effekt av elektronisk B2B handel är att hela produktcykeln kan utnyttjas, det 

vill säga även returhantering och återvinning (Fitcher, 2003). Även Sarkis et al. (2002) 

menar att det finns positiva mervärden med en effektivare logistikhantering om 

företagen också tog hand om varor tillbaka till det säljande företaget vilket skulle kunna 

bidra till en mer hållbar produkthantering. Detta skiljer sig från andra studier inom 

elektronisk B2C handel som visar att transporterna ökar i och med att handeln flyttat 

över till internet (Nisar & Prabhakar, 2017). Den ekonomiska fördelen med elektronisk 

B2B handel anses vara en ökad effektivitet inom området för leveranser där dessa 

effektiviseras och kostnaderna sänks (Fitcher, 2003; Beske & Seuring, 2014).  
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3 Metod 

3.1 Forskningsmetod 
Ansatsen för undersökningen har varit deduktiv. Hartman (2004) skriver att man vid 

en deduktiv ansats logiskt härleder sin hypotes detta till skillnad från en induktiv 

ansats där man utan någon förutfattad mening eller teori börjar med observationer. För 

att öka förståelsen för helheten har undersökningen utgått från ett holistiskt perspektiv 

vilket Hartman (2004) menar är det vi gör inom hermeneutiken där vi tolkar för att 

skapa förståelse till skillnad från positivismen där kunskap uppnås genom 

observationer.  

 

För att samla in data till sin undersökning och för att ha något att analysera så kan man 

välja mellan två olika forskningsmetoder. Den kvalitativa metoden eller den 

kvantitativa metoden, där den ena inte behöver utesluta den andra. Den kvantitativa 

undersökningen utgörs av frågor så som ”hur många?” eller ”hur mycket?” av en viss 

klass medan den kvalitativa metoden karaktäriseras av att man som undersökare vill 

skapa en djupare förståelse för det man ska undersöka (Hartman, 2004). Alvesson och 

Sköldberg (2017) menar att de båda har sina fördelar så som att den kvantitativa i högre 

grad utgår från forskarens idéer om dimensioner och kategorier medan den kvalitativa 

utgår från studiesubjektets perspektiv. Författarna anser dock att en kvalitativ metod 

är att föredra inom samhällsvetenskapen, även om viss statistik, alltså kvantitativa data, 

kan ha ett värde som grund till kvalitativ forskning.  

 

I den här undersökningen valdes en kvalitativ metod som enligt Creswell och Poth 

(2018) är lämpligt att använda när ett problem eller frågor behöver utforskas. Det är inte 

tillräckligt att basera sina egna slutsatser på vad andra redan har skrivit i ämnet, utan 

man måste som undersökare själv göra observationer eller intervjuer. Den kvalitativa 

metoden gör också att man som undersökare kan ställa öppna frågor när man samlar 

in sin data, via exempelvis intervjuer, vilket kan hjälpa till att skapa ytterligare 

förståelse för det man vill undersöka (Pickard, 2013). Genom att använda en kvalitativ 

metod för undersökningen så ges möjligheter att komma åt detaljer eller nyanser som 

inte hade framkommit i en kvantitativ studie (Pickard, 2013). Genom att informanterna 

själva får berätta sin egen historia så gäller det som undersökare att ha en öppenhet för 

resultatet och inte vara begränsad i sitt tänkande (Creswell och Poth, 2018).  

 

3.1.1 Fallstudie 

En fallstudie lämpar sig väl enligt Creswell och Poth (2018) när man vill utveckla en 

djupare förståelse och analysera. En väl genomförd fallstudie kan insamla och integrera 

olika typer av data så som intervjuer, observationer, dokument och 

ljudupptagningsfiler (Creswell och Poth, 2018). En fallstudie inleds med att undersöka 

och identifiera ett specifikt område som ska beskrivas och analyseras utifrån att titta på 

ett enskilt eller flera fall som man sedan kan jämföra. I den här studien undersöktes ett 

flertal fall utifrån ett par fördefinierade parametrar.  Creswell och Poth (2018) menar att 

parametrar kan vara en specifik plats eller tidsram. I den här undersökningen var den 

geografiska platsen en betydande parameter för valet av företag till datainsamlingen.  
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3.1.2 Ramverk för undersökningen 

Ramverket för undersökningen baseras på tidigare teorier från Pickard (2013) om inte 

annan källa anges. Inledningen till en undersökning ska ge läsaren en överblick över 

området som ska studeras och hur intresset för undersökningen har uppstått med stöd 

av referering till tidigare litteratur. Vidare ska undersökaren beskriva problemet för 

läsaren som undersökningen avser att studera. För den kvalitativa undersökningen så 

ska problembakgrunden visa på att det finns ett behov av att studera problemet eller 

den tidigare forskningen vidare. Det är viktigt att presentera ett tydligt och koncist syfte 

med undersökningen. Enligt Creswell och Poth (2018) så ska syftet med en 

undersökning kunna inrymma flera frågor som kommer att bli adresserade i 

undersökningen. Det är därför att rekommendera att separera syftet och 

forskningsfrågan enligt Creswell och Poth (2018) vilket gjordes i den här 

undersökningen. Den kvalitativa forskningsfrågan eller forskningsfrågorna ska vara 

öppna, involverande och icke-riktade. En forskningsfråga ska således försöka svara på 

frågan Vad, Hur eller Vilka snarare än Varför. Att svara på frågan Varför kan anses vara 

mer beroende av orsak-verkan och är därav inte lika lämplig som övriga öppna frågor. 

Forskningsfrågan utformades således efter dessa rekommendationer. 

 

Då undersökningens syfte var att studera relationen mellan elektronisk B2B handel och 

hållbarhet så var det av stor vikt att förklara dessa två begrepp i teoriavsnittet. Teorin 

inleddes med att definiera elektronisk B2B handel för att sedan definiera hållbarhet. De 

tre hållbarhetsdimensionerna fick utgöra ramverket för hållbarhetsdefinitionen då flera 

tidigare studier refererat till Elkingtons (1997) tidigare arbete. För att få en bättre 

övergång från elektronisk B2B handel till hållbarhetsdimensionerna och för att kunna 

skapa en förståelse mellan dessa så valdes de sju hållbarhetsrevolutionerna (Elkington, 

1997) att ingå i teoriavsnittet.  

3.2 Datainsamling  

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Datainsamling ska enligt Creswell och Poth (2018) ses som korrelerade aktiviteter som 

har till syfte att samla bra information för att kunna besvara undersökningens 

forskningsfråga. Ett viktigt inledande steg i datainsamlingen är att hitta rätt personer 

eller platser och få tillgång till dessa som undersökare (Creswell och Poth, 2018).   

Kvalitativa studier använder sig ofta av flera metoder för att samla in data, så som 

intervjuer, observationer och dokument. Fördelen med det är att inte förlita sig på 

enbart en källa vid datainsamlingen (Pickard, 2013).  

 

Intervju som datainsamlingsmetod används när vi söker efter kvalitativa och 

beskrivande svar (Pickard, 2013). Pickard (2013) menar att en person som får en fråga 

verbalt tenderar att ge ett längre svar än om den sker i skrift. Hur bra en intervju blir 

beror på relationen mellan den som ställer frågorna och informanten. Pickard (2013) 

menar att om man som undersökare kan få den man intervjuar att slappna av så är 

sannolikheten större att få mer informativa svar. Men det gäller att inte gå i fällan att 

bli för avslappnad. Som undersökare gäller det att vara påläst, förberedd och kunna 
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ställa frågor utifrån vad man hör och ser (Pickard, 2013). Hartman (2004) skriver att 

trots att den kvalitativa intervjun är ganska fri i sin utformning så är det viktigt att man 

förbereder sig och har en intervjuguide. Den gör att man säkerställer att frågorna är 

relevanta för undersökningen. En vanlig form för i vilken ordning man ska ställa 

frågorna är den så kallade trattekniken, där man inleder med allmänna frågor och sedan 

går ner på specifika frågor (Hartman, 2004).   

 

Frågorna som utformades till intervjuerna baserades på den tidigare forskning som 

framkommit under arbetet med litteratursökningen. Innan respektive intervju så 

besöktes företagens webbplatser för att fånga upp namnet på den eventuella 

elektroniska handelsportalen och fokusområden för deras hållbarhetsarbete. Innan 

intervjuerna genomfördes förbereddes en intervjuguide, se bilaga 1. Syftet med 

intervjuguiden var att ha några temafrågor, precis som Hartman (2004) rekommenderar.  

 

Den primära datainsamlingen i den här undersökningen har således bestått av 

intervjuer.  Den sekundära datainsamling har bestått av informationsmaterial i tryckt 

och digital form från företagen som ingått i undersökningen samt tidigare publicerade 

rapporter gällande elektronisk B2B handel i den geografiska regionen.  

 

3.2.2 Urval 

Hartman (2004) skriver att urvalet till en undersökning ska vara representativt, därför 

är det viktigt att urvalet görs med eftertanke. Urvalet ska alltså göras på ett så bra sätt 

att undersökningen kan rättfärdiga en hypotes (Hartman, 2004). Som undersökare 

måste man göra ett val utifrån vad som är möjligt att genomföra. Hartman (2004) menar 

att det kan finnas praktiska svårigheter samt ekonomiska och tidsmässiga 

begränsningar att genomföra det urval man som undersökare helst skulle vilja.  

 

Innan datainsamlingen startade så var det tänkt att göra ett bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval skriver Hartman (2004) är när man som undersökare väljer 

individer som är tillgängliga, exempelvis inom den egna bekantskapskretsen. Det 

visade sig att dem individerna som var tilltänkta för intervjuer inte besatt den 

informationen som eftersöktes när dessa personer kontaktades. Det var dock bra för 

undersökningen att ett bekvämlighetsurval inte gjordes då Hartman (2004) menar att 

det finns en risk att urvalet inte blir representativt samt att urvalet kan bli homogent då 

människor ofta känner andra som liknar de själva. Pickard (2013) menar att ett sätt för 

att identifiera vilka som ska ingå i undersökningen är att profilera hur en potentiellt bra 

källa för information skulle kunna se ut.  
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För den här undersökningen så profilerades urvalet av fallföretagen och dess 

informanter som följer: 

 

Tabell 1: Profilering vid urval 

 

Företaget måste ha 

 

• Säljkontor i Malaysia   

• Huvudkontor i Sverige 

• Minst 10 000 anställda globalt 

• Produkter eller tjänster som de säljer till andra 

företag (B2B) 

 

Företaget borde ha 

 

• En egen elektronisk plattform eller ska inom kort 

komma igång med elektronisk handel  

 

Skulle vara bra om 

företaget har 

 

• Ett uttalat hållbarhetsarbete 

 

Informanten för 

företaget måste vara 

• Väl insatt i företagets försäljning och säljkanaler   

 

För att få kunskap om vilka svenska företag som fanns i Malaysia så studerades 

Business Swedens broschyr ”Sweden in Malaysia” (Business Sweden, 2019). I den fanns 

alla svenska företag med verksamhet i Malaysia listade, det visade sig vara 69 st. 

Majoriteten av dessa var inte av intresse för undersökningen då de inte passade in i 

tidigare nämnd profilering. Det visade sig att 46 st. av företagen hade för få anställda. 

Av de 23 st. kvarvarande företagen räknades ytterligare sex bort då dessa inriktade sig 

på B2C handel. Av de 17 kvarstående företagen hade sju st. inte sitt huvudkontor i 

Sverige vilket var ett profileringskrav.     

 

Kvar på listan var således tio företag av potentiellt av intresse för undersökningen. För 

att få mer kunskap om företagen besöktes deras respektive lokala webbplatser. Där 

gjordes sökningar för att hitta information om företagens potentiella elektroniska 

handel och deras hållbarhetsarbete. För att hitta rätt personer att kontakta på respektive 

företag så kontaktades nätverket MASBA (The Malaysian Swedish Business 

Association, 2020). Det gjordes också sökningar på LinkedIn efter företagens lokala 

avdelningar för att hitta personer med rätt befattning för att kunna svara på 

undersökningens frågor. Av den tio företagen hittades åtta potentiella kontaktpersoner 

vilka kontaktades via email. Fyra av företagen responderade med att de gärna svarade 

på frågor. Urvalet av informanter var tänkt att enbart rikta sig till svensktalande 

anställda på svenska företag i Malaysia men det visade sig inte vara tillämpningsbart. 

Detta främst på grund av de svensktalande inte ansåg sig besitta rätt kunskap på 

området och därav hänvisade vidare till andra kollegor på företaget. Ytterligare källa 

för att inhämta kunskap var att intervjua handelssekreteraren på Business Sweden i 

Malaysia. Detta med anledning av att få en övergripande bild av svenskt företagande i 

både Malaysia men också i regionen Sydostasien.  



19 
 

 

3.2.3 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes via telefon under mars och april 2020. Det var önskvärt att 

ha genomfört intervjuerna på plats ute på företagen men under perioden för 

genomförandet av intervjuerna ändrades förutsättningarna för att fysiskt kunna träffas, 

detta på grund av covid-19. Varje intervju genomfördes som ett enskilt telefonsamtal 

med en informant i taget. Creswell och Poth (2018) menar att en intervju hjälper 

undersökaren att upptäcka fenomen, egenskaper och innebörder av fenomen. Då 

studiens syfte var att öka förståelsen mellan fallföretagens elektroniska B2B handel och 

deras hållbarhetsarbete så ansågs det att intervjuer var ett lämpligt tillvägagångssätt att 

samla empiri. Hartman (2004) menar att tanken med en intervju är att personer själva 

ska berätta om de egenskaper man önskar att undersöka. Fördelen med intervjuer är 

dels att oväntade svar kan komma upp under intervjun dels att det är möjligt att ställa 

uppföljande frågor under samtalets gång (Creswell och Poth, 2018).   

 

Vid intervjuer är det viktigt att vara tydlig med hur informantens data kommer att 

behandlas och presenteras. Pickard (2013) tydliggör att det är en väsentlig skillnad 

mellan anonymitet och konfidentialitet. Om man som undersökare utlovar informanten 

anonymitet så skulle det i praktiken innebära att datainsamlingen skett utan någon som 

helst aning om vem man intervjuar, vilket så oftast inte är fallet. Pickard (2013) menar 

att vad man däremot kan lova sina informanter är konfidentialitet som i praktiken 

innebär att identiteten på personen ej framgår i resultatet av undersökningen vilket var 

förutsättningarna för informanterna i denna undersökning. Information om detta 

skedde både innan intervjun via e-mail men också i anslutning till intervjuerna. 

Handelssekreteraren på Business Sweden intervjuades med förutsättningen att 

organisation och rollbeskrivning fick skrivas ut i rapporten vilket godkändes av 

vederbörande.       

 

Det finns fördelar och nackdelar med att spela in sina intervjuer. Pickard (2013) menar 

att det kan vara bra då informanterna vet att allt de sagt under intervjun finns på band 

och att man som undersökare vet med säkerhet att man inte missat något i 

datainsamlingen. Nackdelarna med att spela in intervjuer är att de man intervjuar kan 

känna sig hämmade om man spelar in och att de då väljer sina ord med omsorg (Pickard, 

2013). Intervjuerna för den här undersökningen spelades inte in. Detta med 

motiveringen att få ärligare svar och en mer avslappnad dialog.  
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Tabell 2: Genomförda intervjuer 

 

Informant Roll på företaget Företag Datum för 

telefonintervju 

Informant A Managing Director  Företag A 2020-03-16 

Informant B Marketing Director  Företag B 2020-04-05 

Handelssekreterare, 

Business Sweden 

Malaysia 

Trade & Invest 

Manager 

(Handelssekreterare) 

Business Sweden, 

Malaysia 

2020-04-09 

Informant C Distribution 

Manager 

Företag C 2020-04-20 

Informant D Head of M-

Commerce 

Företag D 2020-04-24 

 

Direkt efter varje intervju så transkriberades det insamlade materialet. Enligt Pickard 

(2013) ska transkriberingen av insamlade data påbörjas så snart som möjligt efter att 

första intervjun hållits, gärna bara timmar efter själva intervjun ägt rum, detta för att ha 

intervjun färskt i minnet. 

3.3 Analysmetod 
Pickard (2013) skriver att datainsamling och dataanalys ofta går hand i hand, vilket 

varit fallet i den här undersökningen. Tack vare analysmodellen nedan så kunde 

informanternas svar struktureras och sättas i relation till varandra. En matris eller en 

tabell hjälper till att paketera och visualisera det som har framkommit i 

datainsamlingen menar Pickard (2013). Analysmodellen togs fram för att lättare skapa 

en förståelse mellan den elektroniska B2B handeln och hållbarhet. Det visade sig i 

arbetet med teorin att utvecklingen inom den elektroniska B2B handeln passade bra 

ihop med Elkingtons (1997) hållbarhetsrevolutioner. Detta genom att några av 

fokusområdena för revolutionerna inte enbart representerade hållbarhetsförändringar 

utan också förutsättningsförändringar för företag på en internationell marknad. 

Undersökningens analysmodell blev således en matris bestående av fem av de sju 

hållbarhetsrevolutionerna och de tre hållbarhetsdimensionerna. Hållbarhets-

revolutionerna tid och företagsstyrning exkluderades från analysmodellen. Tid valdes 

bort på grund av att elektronisk B2B handel får anses vara ett relativt nytt 

försäljningssätt och att det därför är för tidigt att säga på vilket sätt det bidrar till ett 

långsiktigt tidsperspektiv. Företagsstyrning exkluderades i analysmodellen med 

motiveringen att området ansågs ligga på en högre strategisk nivå i organisationerna 

än vad som ingick i området för undersökningen. 

 

Tack vare att analysen gjordes utifrån matrisen så kunde också svar på 

forskningsfrågan vara möjlig där avsikten var att se vilka motsättningar som fanns 

mellan hållbarhetsdimensionerna i relation till de exporterande företagens elektroniska 

B2B handel.     
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Tabell 3: Analysmodell - Hållbarhet i förhållande till elektronisk B2B handel 

  Hållbarhet 

 
  

Social 
hållbarhet 

Miljömässig 
hållbarhet 

Ekonomisk 
hållbarhet 

El
e

kt
ro

n
is

k 
B

2
B

 h
an

d
e

l Marknaden       

Värderingar         

Transparens       

Livscykel-
teknologi 

      

Partnerskap       

 

3.4 Trovärdighet och kvalitet 

3.4.1 Validitet  

Validitet handlar om hur korrekt en observation är, alltså hur giltigt den är (Hartman, 

2004). Pickard (2013) menar att validitet i kvalitativa undersökningar visar hur 

noggrann undersökaren har varit i arbetet med att hitta svar på sina forskningsfrågor. 

Hartman (2004) skriver att det lätt kan uppstå felkällor och att det därför är bra om man 

som undersökare är medveten om dessa innan undersökningen startar. Felkällor kan 

bestå av att vi uppfattar något på ett visst sätt, vi skapar en helhet av delar som 

egentligen inte är sammanlänkade eller att vi selekterar vår uppmärksamhet för att 

möta de förväntningarna vi har (Hartman, 2004). 

 

Redan i utgångsläget av undersökningen antogs att motsättningar fanns mellan 

hållbarhetsdimensionerna. På grund av detta skulle undersökningen ta reda på vilka 

dessa motsättningar var. En möjlig felkälla skulle då kunna vara att de förväntade 

motsättningarna egentligen inte existerade utan att detta är något som har fått färga 

arbetet. Det vill säga som Hartman (2004) skriver att uppmärksamheten kring 

insamlade data har blivit selekterad för att möta en viss förväntning. Dock anses den 

felkällan vara liten då tidigare forskning visar på att det är svårt att balansera de tre 

hållbarhetsdimensionerna och att de därför borde finnas motsättningar. En annan 

möjlig felkälla skulle kunna vara översättningarna från engelska till svenska och 

tvärtom. Då intervjuerna genomfördes på engelska så är det möjligt att transkriberingen 

av insamlade data har fått en förändrad innebörd. Dock anses risken att detta har skett 

vara liten då undersökningen har berört begrepp som både undersökaren och 

informanten varit väl insatta i.  

 

3.4.2 Reliabilitet  

Reliabilitet innebär att undersökaren och andra ska kunna göra samma undersökning 

flera gånger och komma fram till samma resultat (Hartman, 2004; Blomqvist och Hallin, 

2015). Då det är en kvalitativ undersökning som genomförts så kan en absolut 
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tillförlitlighet inte garanteras. Detta genom att datainsamlingen skett genom intervjuer, 

och personer kan ändra uppfattning, men också för att området för undersökningen 

kan anses vara under utveckling i och med tanke på att en vedertagen definition av 

hållbar elektronisk B2B handel inte finns. Men om en ny undersökning skulle 

genomföras så är sannolikheten liten att den replikerande studien skulle vara helt 

motsägelsefull, den skulle troligtvis vara i linje med det som framkommit i denna studie. 

 

Intervjuerna som genomfördes var med personer som var väl insatta i företagens 

befintliga eller kommande elektroniska B2B handel. Detta bekräftades av deras 

respektive kollegor som var den första kontaktvägen in på företagen i tre av de fyra 

fallen. I det fjärde fallet visade det sig att den första kontaktpersonen som hittades via 

LinkedIn också var rätt person för intervju. Man kan därför anse att de personer som 

intervjuats haft tillräcklig kunskap för att ge tillförlitliga svar vilket Blomkvist och 

Hallin (2015) menar är avsikten med informanter. I intervjuer finns det en risk för att 

man som undersökare ställer ledande frågor (Creswell och Poth, 2018). Tack vare att en 

intervjuguide användes vid intervjuerna så ställdes samma frågor på samma sätt till 

alla informanter.  

 

En risk vid fallstudier är att informanterna vill framställa sig själva eller företaget i en 

bättre dager (Alvesson och Sköldberg, 2017). För att undvika att detta skulle ske i den 

här undersökningen så informerades informanterna både innan intervjutillfället och 

vid själva intervjun att både de själva och företaget i slutrapporten inte skulle nämnas 

vid namn. Enligt Vetenskapsrådet (2017) kan kravet på skydd av de medverkandes 

identitet vid intervjuer tillgodoses genom användningen av kodnycklar och genom att 

svaren maskeras och anonymiseras. I den här undersökningen har företagen och 

informanterna kodats till Företag X och/eller Informant X. Avsikten med detta var att 

informanterna förhoppningsvis var mer ärliga i sina svar. 
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4 Empiri  

4.1 Inledning  
I Sydostasien så har internet drastiskt förändrat människors liv, arbetssituation och 

deras kommunikationssätt (Hossian, 2002). Även handeln har flyttat in på internet 

vilket har förändrat sättet för hur varor och tjänster utbyts. I regionen har Malaysia varit 

den viktigaste handelspartnern för Sverige under en lång tid (Business Sweden, 2020) 

och de diplomatiska relationerna sträcker sig tillbaka till 1958 (Regeringen, 2020). Detta 

mycket tack vare en stark tillväxt i Malaysia under de senaste åren. Det finns enligt 

Utrikesdepartementet cirka 90 svenska företag i Malaysia (Regeringen, 2020). I ASEAN 

regionen är Malaysia ett land som rankas högt, detta tack vare en välutvecklad 

infrastruktur, det strategiska läget samt att en stor del av befolkningen pratar engelska 

(TMF Group, 2019). Landet har också en välutvecklad finanssektor och är en 

kostnadseffektiv inkörsport till den asiatiska marknaden (Business West, 2019).  Flera 

svenska företag använder Malaysia som nav för regionen (Regeringen, 2020) och detta 

gör Malaysia till en geografiskt intressant plats för den här undersökningen.  

4.2 Svenska företag i Malaysia  

Enligt Business Sweden (2020) så etablerar sig de flesta svenska företag i Malaysia för 

att komma in på den Sydostasiatiska marknaden. Främst på grund av kostnadsbilden i 

landet, att det engelska språket används av nästan alla och att det är relativt enkelt att 

sätta upp företag. Svenska företag har ett gott rykte utomlands och får automatiskt en 

bra kvalitetsstämpel. Detta på grund av att Sverige har kommit långt med 

kvalitetsarbete, hållbarhet och innovation berättar Business Swedens 

handelssekreterare i en intervju. Svenska företag är attraktiva som arbetsgivare i 

Malaysia tack vare bra arbetsvillkor och sunda värderingar berättar 

handelssekreteraren vidare. Just värderingarna är något som Business Sweden 

uppmanar de svenska företagen i Malaysia att inte göra avkall på.  

 

När det kommer till försäljningskanaler för de svenska företagen i Malaysia så är det 

fortfarande traditionell försäljning som dominerar, där köpare och säljare träffas fysiskt 

eller hörs på telefon. Handelssekreteraren på Business Sweden i Malaysia beskriver att 

affärskulturen i landet präglas till stor del av personliga relationer och att förtroende 

mellan affärspartners är viktigt.  

 

” Om vi tittar på Indonesien och Filippinerna så har de en geografi som är mycket mer utspridd 

och där infrastrukturen är dålig. Där ser man ett större behov av inrikes eHandel till skillnad 

från Malaysia, där den mesta handeln är koncentrerad till Kuala Lumpur och Penang”    

(Business Swedens handelssekreterare i Malaysia) 

 

Utbredningen av elektronisk B2B handel är låg och detta anser handelssekreteraren på 

Business Sweden bero på att Malaysia har en välutvecklad infrastruktur och att de 

handelscentrerade städerna ligger geografiskt nära varandra.  
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4.3 Företag A  

4.3.1 Inledning  

Företag A har 40 000 anställda över hela världen. Företaget är en högteknologisk och 

global industrikoncern. Deras produkter och tjänster används inom metallbearbetning, 

gruv- och anläggningsindustrin samt produkter för industriell värmning. I Malaysia 

har de ingen egen tillverkning men bedriver försäljning av företagets produkter via ett 

säljkontor.  

 

4.3.2 Elektronisk handel  

Sedan ett par år tillbaka erbjuder Företag A sina kunder att beställa företagets 

produkter på internet. Användningen av den digitala säljkanalen skiljer sig åt beroende 

på var i världen företagets kunder befinner sig och i Malaysia är antalet användare lågt. 

Informant A säger i en intervju att mognadsgraden för att handla på internet ser olika 

ut bland kunderna och det tillsammans med att det personliga mötet är viktigt vid köp 

av Företag As produkter och tjänster har gjort att köpen via den elektroniska 

plattformen är få. Informant A berättar att inga nya kunder kan göra elektroniska köp, 

utan portalen är endast öppen för befintliga kunder. Dessa kunder får vid ett fysiskt 

möte ett konto uppsatt av företagets säljare.  

 

Vidare berättar Informant A att företagskulturen kan vara en orsak till den låga 

användningen. Det har visat sig att förändringen till att sälja företagets produkter med 

hjälp av elektronisk handel har stött på visst motstånd inom organisationen vilket gjort 

att säljarna inte har uppmuntrat kunderna till att använda plattformen. Orsaken till 

detta är att öppenheten har ökat och att tidigare strukturer och hierarkier omkastas. 

Informant A menar att flera säljare i företaget har visat motvilja till att transparensen 

nu ökar och att de inte vill att kunderna ska se priserna. Däremot verkar transparensen 

vara något som uppskattas hos kunderna som nu enklare kan göra köp och enklare kan 

se leveranstider.  

 

”E-handelsplattformen är för öppen till för många” 

(Informant A) 

 

Men det finns trots visst motstånd ändå fördelar internt med den elektroniska handeln 

framkommer det under intervjutillfället. Företag A samlar nu in mer data om sina 

kunder vilket gör att de vet bättre vad kunderna vill ha. Den elektroniska B2B handeln 

har också bidragit till att företaget fått fler kontaktförfrågningar att följa upp. Informant 

A berättar att man i nuläget inte kan se någon ökning av volymer i försäljningen, utan 

att den största fördelen är en effektivisering i administrationen.  

 

4.3.3 Hållbarhetsarbete  

Företag A har en hållbarhetsstrategi som går i linje med FNs Hållbarhetsmål Agenda 

2030. Med hjälp av teknik och innovation ska företaget driva mer hållbara affärer, enligt 

information på företagets webbplats. Företagets hållbarhetsmål inkluderar fyra 

fokusområden; cirkularitet, klimatet, människan i fokus och ärligt spel (fair play). 

Cirkularitetsmålet är att uppnå bättre resurseffektivitet och sluta kretsloppet för deras 
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produkter. Informant A berättar att en arbetsgrupp har tillsatts för att titta på hur 

produktcykeln ska kunna bli mer hållbar och där man inom två år ska återvinna 70-80% 

av det man producerar för att kunna tillverka nya produkter. Informant A menar att 

det är möjligt att de kommer till fram till att inkludera den elektroniska 

handelsplattformen i produktcykelhanteringen även om inga sådana diskussioner förs 

i dagsläget. Klimatmålet handlar om att reducera deras påverkan på klimatet. Detta 

genom att halvera deras koldioxidpåverkan tillsammans med kunder och leverantörer. 

Fokusområdet att ha människan i fokus handlar främst om en säker arbetsmiljö och 

inga skadade medarbetare. Det sista fokusområdet, ärligt spel, handlar om etik och 

transparens där målet är att alltid göra rätt sak. Företag A strävar efter hållbara 

upphandlingsmetoder som minimerar negativ samhälls- och miljöpåverkan, enligt vad 

som framgår på deras webbplats. 

 

Under intervju med Informant A framkommer det att hållbarhetsarbetet främst bedrivs 

från Sverige och att det sedan genomsyrar resten av organisationen. I jämförelse med 

konkurrenterna i Malaysia så är företagets hållbarhetsarbete långt mer ambitiöst. Dock 

är kunderna i Malaysia inte beredda i samma utsträckning att betala för hållbarheten, 

enligt vad som framkommer under intervjun.  

 

“Det är en stor påtryckning från Sverige” 

(Informant A) 

 

Informant A menar att Malaysia ligger 20-30 år bakom i utvecklingen och att 

hållbarhetsarbetet inte bedrivs av efterfrågan på marknaden i regionen utan snarare på 

global nivå.  

4.4 Företag B  

4.4.1 Inledning  

Företag B har 46 000 anställda över hela världen. Företaget tillverkar och säljer 

komponenter till industrier inom transport, energi och livsmedelssektorn. I Malaysia 

har företaget både en fabrik och ett säljkontor. Fabriken i Malaysia har en internationell 

miljöcertifiering och har en strategi att reducera negativ påverkan på miljön.  

 

4.4.2 Elektronisk handel  

Företag B ska precis starta igång med sin elektroniska B2B handel, den ligger bara några 

månader bort, när intervjun sker. Dock har man viss erfarenhet sedan tidigare av 

elektronisk handel detta genom företagets distributörer berättar Informant B. Så även 

om handel inte skett via en egen elektronisk plattform så har man en förståelse för 

strukturen för att kunna komma igång. Under intervjun framkommer det att större 

digitala marknadsplatser så som Alibaba och Lazada, som är stora i Malaysia, har banat 

väg för det nya försäljningssättet. Det har också gjort att komplexiteten som annars 

skulle kunna ha verkat skrämmande inte har varit ett hinder för att börja erbjuda 

kunderna handel via internet enligt Informant B. Enligt Informant B så är inte 

elektronisk B2B handel så stort i Asien än, bortsett från i Kina, men menar att 

utvecklingen kan komma att gå snabbt. 
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Under intervjun framkommer det att det finns en rad drivkrafter från företaget att börja 

med elektronisk B2B handel, den främsta är att hålla jämna steg med rådande trend. 

Det finns en viss oro att bli det företaget som lämnas utanför marknaden och som glöms 

bort om de inte hoppar på tåget med internet handeln. Det handlar om att vara relevant 

och se till att konkurrenterna inte springer om menar Informant B.  

 

“Vi vill vara i kundernas medvetande” 

(Informant B) 

 

Anställda på Företag B är enligt Informant B inte oroliga för att deras arbete ska tas 

ifrån de när försäljningen flyttar in på internet, snarare tvärtom. Det kommer att bli 

enklare att göra affärer och transaktioner vilket kommer att möjliggöra bra samarbeten. 

Utmaningen med den elektroniska handeln är att det är många intressenter involverade 

och därför måste en bra infrastruktur vara på plats menar Informant B.    

  

4.4.3 Hållbarhetsarbete  

Företag Bs hållbarhetsarbete handlar om omsorg om verksamheten, miljön, 

medarbetarna och samhället enligt vad som framgår på företags webbplats. Företagets 

hållbarhetsmål är relaterade till FNs hållbarhetsmål Agenda 2030 där främjande 

aktiviteter ska öka värdet för affärspartners, kunder, medarbetare och samhället. På 

Företag Bs webbplats går det att läsa att företaget inte ser någon motsägelse mellan 

miljömässiga och kommersiella mål. Företagets lösningar ska inte bara hjälpa till att 

förbättra deras kunders operativa och ekonomiska resultat utan även bidra till bättre 

hållbarhetsprestanda. Hållbarhetsarbetet inkluderar lägre energianvändning, 

optimerad produktion, minimering av avfall och en cirkulär ekonomisk modell enligt 

vad som framgår på Företag Bs webbplats.  

 

Under intervjutillfället säger Informant B att synergieffekter mellan elektronisk B2B 

handel och ett ökat hållbarhetsarbete inte är synligt. Enligt Informant B så är 

plattformen ett medium för kommunikation med företagets kunder inte en plattform 

för livscykelhantering.  

 

”Alla strävar mot FNs hållbarhetsmål, sen kanske man inte har samma drivkraft och fart här 

som man har i Europa men det pågår absolut ett arbete med hållbarhet. Vi rör oss i rätt 

riktning. Man kan inte generalisera och säga att alla kunder inte är beredda att betala för 

hållbarheten.”  

 (Informant B) 

4.5 Företag C  
Inledning 

Företag C har 39 000 anställda över hela världen. Företaget har en bred portfölj av 

tekniska produkter som används inom nästan alla industrier. Företaget har flera 

säljkontor i Malaysia och arbetar i nära relation till sina distributörer.  
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Elektronisk handel 

Informant C berättar att företaget har erbjudit sina distributörer köp via företagets 

elektroniska plattform i fyra år. Företaget startade med elektronisk B2B handel för att 

främst minska på tiden för administrationen. Tidigare inkom ordrar via papper eller e-

mail, vilket tog mycket tid att administrera, berättar Informant C. Under intervjun 

framkommer det att tillgången till den elektroniska handelsportalen endast innehas av 

chefer hos distributörerna, detta för att kontrollera antalet användare och dess 

behörigheter.  

 

Den elektroniska B2B handeln menar Informant C bidrar till nöjdare kunder. 

Distributörerna kan nu få realtidsinformation om lagersaldo och leveranstider vilket 

gör att förväntningarna på när leverans kan ske förmedlas redan innan en order läggs. 

Det har också blivit lättare för Företag C att hålla sin produktkatalog uppdaterad tack 

vare att den nu är digital. En annan fördel som Informant C berättar om är att de interna 

processerna som är kopplade till försäljning har blivit effektivare.  

 

Men någon försäljningsökning tack vare den elektroniska B2B handeln kan man enligt 

Informant C inte se. Däremot har företaget blivit mer effektiva och frigjort tid för de 

anställda genom att kunna fokusera på mer värdeskapande säljaktiviteter än hantera 

pappersarbete. Företaget har också blivit bättre på att rådgöra med kunderna vad de 

kan tänkas att behöva utifrån tidigare köp berättar Informant C.     

 

Hållbarhetsarbete  

I Företags Cs hållbarhetsrapport 2019 framgår det att företaget ständigt försöker att 

leverera hållbar och lönsam tillväxt med en ökad positiv påverkan på samhället och 

miljön. Företag C har som vision att vara det självklara valet för deras intressenter, 

något som ska uppnås genom att skydda människor, vinsten och planeten. Företagets 

digitaliseringsarbete ska bidra till att öka kundupplevelsen tack vare bättre information 

om produkterna och dess leverans samt möjligheten att handla deras produkter online. 

Enligt Företag Cs webbplats så har företaget sex fokusområden; lönsamhet, människor, 

etik, produkt och tjänster, miljö och säkerhet och välbefinnande. 

 

Syftet med den elektroniska B2B plattformen som Företag C erbjuder sina distributörer 

är att lägga ordrar och genomföra köp. Under intervjun kommer vi in på produkters 

livscykel och hanteringen av detta. Det finns enligt Informant C inga planer på att utöka 

funktionaliteten för att också hantera återvinning.  

 

”Syftet med vår elektroniska plattform är enbart push” 

(Informant C) 

 

Informant C ser inte att den elektroniska handeln skulle leda till mer transporter, 

snarare tvärtom. Företagets distributörer är måna om att hela tiden bli bättre när det 

kommer till transporter både för miljön och för att hålla nere kostnaderna. Den 

elektroniska B2B handeln menar Informant C kan bidra till att spara pengar då 

distributörerna ser till att själva transporten sker först när en lastbil är fullastad. 
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4.6 Företag D 

Introduktion 

Företag D har 100 000 anställda över hela världen. Företaget har en bred portfölj av 

tjänster, mjukvara och infrastruktur. Företaget har produktion och säljkontor i Malaysia 

och arbetar i nära relation till sina operatörer.  

 

Elektronisk handel 

Företag D har en global elektronisk B2B portal men den används inte i Malaysia. 

Informant D berättar att den elektroniska plattformen finns där men att kulturella 

skillnader gällande hur man gör affärer i Malaysia till skillnad från andra länder gör att 

den inte används. I regionen är fortfarande det fysiska mötet viktigt och det finns inget 

behov av att kunna handla företagets produkter online. Informant D menar att det är 

genom den personliga kontakten som företaget säljer sina produkter och tjänster. Det 

tillsammans med erfarenhet från att förändringsarbete tar tid och är krävande har gjort 

att man inte satsat på att implementera elektronisk B2B handel i Malaysia. Kunskapen 

och tekniken finns för att lyckas med den elektronisk handeln berättar Informant D men 

det kostar pengar att investera och utan att ha ett behov från kunderna så är det svårt 

att motivera. Den komplexitet som elektronisk B2B handel kan innebära anser 

Informant D inte vara ett hinder.  

 

Hållbarhetsarbete 

Företag Ds hållbarhetsarbete är enligt deras hållbarhetsrapport 2019 inbäddad i 

verksamhetsstrukturen för att minska risker och skapa positiva effekter. På Företag Ds 

webbplats går det att läsa att hållbarhetsarbetet har utvecklats över tid från att enbart 

innefatta miljöinformation till att inkludera miljö-, sociala- och ekonomiska 

utvecklingsaspekter. Enligt rapporten framgår det att hållbarhetsarbetet ses som 

värdeskapande och ska ge positivt stöd till sociala och miljömässiga effekter. Företag D 

strävar efter att minska riskerna för deras kunder genom att använda teknik, lösningar 

och människors kompetens enligt vad som står på företages webbplats. Företags D har 

tre fokusområden när det kommer till hållbarhetsarbetet; en ansvarig verksamhet, 

miljömässig hållbarhet och digital integration. 

 

Då företaget är starkt teknikdrivet så innehåller hållbarhetsarbetet att se tekniken som 

en drivkraft för positiv förändring. Informant D berättar att företaget länge har arbetat 

med produktlivscykelhantering. Detta genom att ställa krav på underleverantörer att 

producera komponenter av återvunnet material.  

 

”Vi är duktiga på att returnera och återvinna våra uttjänta fysiska produkter ute hos våra 

distributörer.” 

Informant D 

 

Informant D menar att hållbarhetsarbetet drivs på från huvudkontoret i Sverige vilket 

också avspeglas på affärskulturen. Detta visar sig stärka varumärket i Malaysia och 

bidrar till god affärsetik. Trots att företaget inte arbetar med elektronisk handel i 

Malaysia idag så ser Informant D en potentiell koppling mellan hållbarhet och 

elektronisk B2B handel.    
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”Kan vi etablera centraliserade datalager på platser med billig el så finns det miljömässiga 

fördelar. De fysiska förflyttningarna och resandet skulle också kunna minska i och med 

användning av e-handel.” 

Informant D 

 

I Företag Ds hållbarhetsrapport framgår det just att affärsresorna ökat från 2018 till 2019.  
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5 Analys 

När pågående hållbarhetsarbete för de fyra företagen i fallstudien studeras så visar det 

sig att alla har en koppling till Elkingtons (1997) Triple Bottom Line. Samtliga företag 

skriver uttryckligen att de på ett eller annat sätt arbetar med de tre 

hållbarhetsdimensionerna; social (people), miljömässig (planet) och ekonomisk (profit).  

 

Företagens hållbarhetsarbete fokuserar på: 

 

• Cirkulär ekonomi, klimatet, människan i fokus och ärligt spel. (Företag A) 

• Verksamheten, miljön, medarbetarna och samhället. (Företag B) 

• Hållbar och lönsam tillväxt med en ökad positiv påverkan på samhället och 

miljön.  (Företag C) 

• Värdeskapande och ge stöd till positiva sociala och miljömässiga effekter. 

(Företag D) 

 

En tolkning av företagens hållbarhetsfokus är att de ser hållbarhetsarbete som en 

konkurrensstrategi vilket skulle bekräfta Ammenberg och Hjelms (2013) tidigare 

studier. 

5.1 Elektronisk B2B handel och social hållbarhet 
Den sociala hållbarheten bland samtliga företag i fallstudien fokuserar mycket på de 

anställda och på samhället. Att den sociala hållbarhetsdimensionen skulle 

underrepresenteras som Vahtera och Wennerholm (2019) menar verkar i fallet med 

fallföretagen inte kunna bekräftas vara sant. Den sociala hållbarheten i förhållande till 

den elektroniska handeln bland företagen i undersökningen domineras av kulturen i 

företagen. Det är på grund av affärskulturen och sättet att göra affärer på som gör att 

hälften av företagen som intervjuades för undersökningen inte har implementerat en 

elektronisk B2B handel ännu. Detta trots att samtliga företag erbjuder elektronisk 

handel på andra marknader. Enligt Informant A är den digitala mognadsgraden låg 

bland kunderna vilket gör att köpen via den elektroniska plattformen är låg och de 

traditionella sätten att göra affärer på dominerar. De anställda hos Företag A är också 

skeptiska till det nya sättet att göra affärer på där man fysiskt inte träffar kunden. Detta 

bekräftar tidigare studier som Bebenroth et al. (2014) gjort där de menar att den 

anonyma elektroniska handeln kan komma att sätta det traditionella sättet att göra 

affärer på ur spel i asiatiska ekonomier.  

 

Enligt Elkington (1997) har vi gått från att det är de olika ländernas regeringar som har 

bestämt hur vi ska arbeta med hållbarhetsfrågor till att det nu är företagen som driver 

dessa. Detta blir tydligt i denna fallstudie där det framkommer att hållbarhetsarbetet 

som bedrivs i Sverige får genomsyra hållbarhetsarbetet i andra länder där företagen 

verkar. Svenska företag är generellt är duktiga på hållbarhetsarbete och står för bra 

värderingar, berättar handelssekreteraren på Business Sweden i Malaysia. Detta gör 

svenska företag attraktiva som arbetsgivare, vilket är positivt för den sociala 

hållbarhetsdimensionen. Både Informant A och Informant D berättar i intervjuer att det 

är ett stort påtryck från huvudkontoret i Sverige när det kommer till företagens 
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hållbarhetsarbete. Svenska företag har ett gott rykte utomlands och får automatiskt en 

bra kvalitetsstämpel, menar Business Swedens handelssekreterare. Elkingtons (1997) 

teori om att rika länders hållbarhetsagendor sprider sig kan därmed bekräftas vara sant.  

Detta visar att internationella företag genom sin globala närvaro kan driva 

hållbarhetsarbete utan politiska påtryckningar från specifika länder. För de svenska, 

exporterande företagen så skulle den elektroniska B2B handel kunna bidra till social 

hållbarhet genom att deras sunda värderingar och goda kvalitet även innefattar 

handeln på internet. Detta skulle stödja Chaudharys (2016) tidigare teori om att den 

sociala hållbarhetsdimensionen innebär att skapa en uppmärksamhet kring 

hållbarhetsfrågor hos både de anställa och andra intressenter till företaget så som 

leverantörer och kunder. 

5.2 Elektronisk B2B handel och miljömässig hållbarhet 
Som påpekats tidigare så finns det studier som visar att elektronisk handel har en 

negativ påverkan på miljön (Nisar & Prabhakar, 2017).  Tvärtemot så menar Informant 

D att miljöpåverkan snarare kan minska med elektronisk B2B handel. Detta genom att 

företagets säljare kan minska på sina resor för att besöka kunder då dessa skulle kunna 

göra köp på internet. Med över 100 000 anställda över hela världen så skulle antagligen 

ett minskat resande få positiva effekter på miljön. Enligt Företag Ds hållbarhetsrapport 

så har affärsresorna ökat från 2018 till 2019. Den elektroniska B2B handeln skulle 

således kunna vara ett steg i rätt riktning att minska på de anställdas resor med en 

mindre negativ påverkan på miljön som resultat. Vilket skulle bekräfta tidigare studier 

av Evans et al. (2017) där arbete med den miljömässiga hållbarhetsdimensionen skulle 

kunna leda till mindre utsläpp samt förebyggande av föroreningar.      

 

För de företag som ingått i fallstudien så är det för tidigt att säga om den elektroniska 

B2B handeln har haft någon negativ påverkan på den miljömässiga 

hållbarhetsdimensionen. Ingen av informanterna som ingått i undersökningen anser att 

transporterna kommer att öka i och med den elektroniska B2B handeln. Detta skiljer sig 

från tidigare studier, av exempelvis Berglund och Svanteson (2018), som påstår det 

motsatta. Informant C menar att transporterna till och med kan minska nu när 

kunderna får en bättre överblick över sina ordrar och beställningar tack vare den 

elektroniska handelsportalen. Informant C berättar vidare att deras kunder både vill 

spara pengar och på miljön genom så få transporter som möjligt och begär därför inte 

leverans förens lastbilen är fullastad. Informant A tror att den elektroniska 

handelsportalen på sikt skulle kunna hantera returer och återvinning. Detta skulle i så 

fall ge stöd till teorin om att en ökad medvetenhet om effektivare logistikflöden bidrar 

positivt till den miljömässiga hållbarhetsdimensionen (Chaudhary, 2016). 

5.3 Elektronisk B2B handel och ekonomisk hållbarhet  
Guilherme och Aisbett (2002) skriver att företag måste inse att den elektroniska handeln 

förändrar marknaden och konkurrensen. Informanterna som intervjuats i denna 

undersökning betonar att behovet av elektronisk handel bland deras kunder ser väldigt 

olika ut vilket ha påverkat i vilken utsträckning man investerat i elektronisk B2B handel. 

Detta gör att satsningarna på elektronisk B2B handeln har fallit olika väl ut. Samtidigt 

menar Chaudhary (2016) att en ökad marknadsnärvaro och bättre kostnadseffektivitet 
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kan skapas genom teknologiska förbättringar. Alltså skulle företagens satsningar på 

elektronisk B2B handel kunna bidra till den ekonomiska hållbarhetsdimensionen. 

Tidigare studier visar också att hantering av leveranskedjan skulle kunna effektiviseras 

med elektronisk B2B handel (Fitcher, 2003; Beske & Seuring, 2014) men detta är inte en 

prioritering för fallföretagen i undersökningen. De har snarare fokus på relationerna till 

sina kunder där den elektroniska B2B handeln kan och skulle kunna bidra till att behålla 

befintliga kunder och skapa goda samarbeten menar samtliga informanter.  

 

Vad man på företagen hoppas uppnå med elektronisk B2B handel: 

• Fortsätta behålla nära kundkontakt (Företag A) 

• Skapa bra samarbeten med distributörer och kunder (Företag B) 

• Bli bättre på att rådgöra med kunderna vad de kan tänkas behöva (Företag C) 

• Skapa bra samarbeten med distributörer och kunder (Företag D) 

 

Informant A menar att kunderna fortfarande föredrar att ha personlig kontakt men trots 

det så har man sett en effektivisering i administrationen tack vara den elektroniska 

handeln. Informant C menar att de fått både nöjdare kunder och effektiviserat arbetet 

internt genom den elektroniska B2B handeln. Vilket skulle bekräfta Bergman och 

Klefsjös (2012) tidigare forskning att nöjda kunder och en funktionell global marknad 

utan handelshinder är att ses som ekonomisk hållbarhet.  

5.4 Analysmodell 
För att besvara forskningsfrågan gällande vilka motsättningar de exporterande 

företagen har mellan de tre hållbarhetsdimensionerna inom ramen för deras 

elektroniska B2B handel så användes matrisen som tagits fram som analysmodell. 

Avsnittet börjar med att analysera respektive hållbarhetsrevolution utifrån insamlade 

data för att sedan i slutet sammanfatta vad som framkommit genom att använda 

matrisen.   

 

5.4.1 Marknaden 

Företagen i fallstudien verkar på en internationell marknad. Precis som Elkington (1997) 

skriver så innebär det att fokus skiftas från landspecifika standarder till en global 

följdriktning. Samtliga företag i undersökningen finns på flera platser på den globala 

marknaden. På vissa platser har de implementerat elektronisk B2B handel medan på 

andra har man valt att vänta med en implementering. Ursprungsland samt storleken 

och typ av företag kan påverka hur elektronisk B2B handel ska implementeras menar 

Sila (2013) dock har den lokala marknaden stor påverkan visar fallföretagen i 

undersökningen. Detta bekräftas även av handelssekreteraren på Business Sweden i 

Malaysia som berättar att det är traditionell försäljning som dominerar i regionen bland 

de svenska företagen och att därför anses behovet av handel på internet lågt. 

 

I fallstudien är det bara Företag A och Företag C som aktivt arbetar med elektronisk 

B2B handel i Malaysia. De övriga två, Företag B och Företag D, har förutsättningarna 

för att komma igång men har trots det valt att vänta med implementeringen. Det verkar 

således inte vara att möta upp kundernas förväntningar som är utmaningen vilket 

Ingaldi och Ulewicz (2019) påstår utan snarare möta upp kundernas behov. Företag B 
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ska börja med elektronisk handel inom kort och Informant B menar att satsningarna är 

ett sätt för företaget att hänga med i den digitala trenden och inte hamna utanför, vilket 

bekräftar Mononens (2020) studier om att den globala konkurrensen är snabbfotad. 

Informant D menar att utan ett behov från kunderna är det svårt att motivera en 

ekonomisk investering. Vilket stödjer Standifer och Walls (2010) tidigare forskning som 

menar att beslut om elektronisk B2B handel måste ligga på en strategisk nivå då det kan 

innebära både risker och kostnader.  

 

Det dominerande perspektivet för hållbarhetsrevolutionen marknaden är således den 

ekonomiska dimensionen där en investering i elektronisk B2B handel utgår från om det 

finns en efterfrågan hos kunderna.      

 

5.4.2 Värderingar 

Svenska företag har ett gott rykte utomlands och får automatiskt en bra 

kvalitetsstämpel. Det gör företagen attraktiva som arbetsgivare menar 

handelssekreteraren på Business Sweden i Malaysia. Detta stämmer väl överens med 

tidigare studier som visar att rika länders hållbarhetsagendor sprider sig över världen 

(Elkington, 1997). Samtliga av fallföretagen har sitt huvudkontor i Sverige. Informant 

A menar att huvudkontoret i Sverige har ett stort inflytande på hållbarhetsarbetet även 

på lokal nivå. Även Informant D menar att hållbarhetsarbetet bedrivs från 

huvudkontoret i Sverige och att detta stärker varumärket och bidrar till god affärsetik 

lokalt. Som Elkington (1997) skriver så finns det en risk att multinationella företag 

hamnar i kläm när de verkar på en marknad olik hemmamarknaden, där vissa anser att 

man ska beakta lokala standarder istället för att uppnå en högre global standard. Detta 

bekräftas av Informant A som menar att alla inte är beredda att betala för 

hållbarhetsarbetet. Alla företag strävar mot FNs hållbarhetsmål, men drivkrafterna ser 

olika ut beroende på vart på marknaden man befinner sig menar Informant B.  

 

Samtliga av företagen i undersökningen inkluderar antingen medarbetaren, människan 

eller samhället i sitt hållbarhetsarbete vilket tyder på att värderingar är viktigt för 

företagen. Turker (2009) menar att kunder känner sig stolta över att handla produkter 

från företag som medvetet arbetar med hållbarhet. Då ingen av kunderna till företagen 

i undersökningen har intervjuats så går det inte att fastslå om detta är sant eller inte. 

Men Chaudhary (2016) menar att en ökad elektronisk handel bidrar till ett större fokus 

på etik och en ökad respekt för internationella normer och beteenden.  

 

Det dominerande perspektivet för hållbarhetsrevolutionen värderingar är således den 

sociala dimensionen där de anställdas och andra intressenters uppfattning om företaget 

är av stor vikt.    

  

5.4.3 Transparens 

Internet har bidragit till att transparensen har ökat (Elkington, 2004). För de två 

företagen som i fallstudien implementerat elektronisk B2B handel så har den ökade 

transparensen både haft positiva och negativa effekter. På Företag C har den ökade 
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transparensen som den elektroniska handeln inneburit visat sig gynna både kunderna 

och personalen berättar Informant C. Insynen i Företag Cs operationella processer har 

lett till att kunderna får realtidsinformation om lagersaldo och leveranstider, vilket 

sätter en rimlig nivå på förväntningarna, precis som tidigare studier visar (Ingaldi och 

Ulewicz, 2019). För de anställda har transparensen som den elektroniska handeln 

medfört inneburit att interna processer effektiviserats för Företag C berättar 

informanten vidare.  

 

För Företag A däremot har den ökade transparensen i och med företagets elektroniska 

handelsportal bidragit till visst motstånd och missnöje bland de anställda. Detta för att 

information om produkter och framförallt priser blivit synliga vilket gjort att 

förutsättningarna för säljarna på företaget har ändrats. Detta skulle bekräfta tidigare 

teori av Vahtera och Wennerholm (2019) som menar att den sociala 

hållbarhetsdimensionen underrepresenteras i störst utsträckning hos företagen. Trots 

detta missnöje hos de anställda så uttrycker Företag A explicit transparens i deras 

hållbarhetsarbete, vilket framgår på deras webbplats, som ett steg i att alltid göra rätt 

sak på ett schysst sätt (fair play). Detta skulle bekräfta Standifer och Walls (2010) 

tidigare studier där författarna menar att man främst fokuserar på tekniken vid 

införandet av elektronisk B2B handel och inte på vilket sätt interorganisatoriska 

relationer påverkas. Även Företag B är medvetna om att transparensen kommer att öka 

i och med elektronisk handel. Informant B menar att det är viktigt att ha en bra 

infrastruktur på plats då det är många intressenter involverade vilket kan relateras till 

Elkington (1997) som menar att informationssäkerhet kommer att bli allt mer viktigt i 

och med ökad transparens.  

 

Det dominerande perspektivet för hållbarhetsrevolutionen transparens är således den 

ekonomiska dimensionen som gynnar kunden och företagets effektivitet men där en 

potentiellt negativ påverkan på den sociala dimensionen bör vara i beaktande.    

 

5.4.4 Livscykelteknologi 

Samtliga av företagen i fallstudien arbetar med någon form av livscykeltänk för deras 

produkter. Företag A har kommit igång med ett aktivt arbete gällande en hållbar 

produktcykel. Detta skulle potentiellt kunna utmynna i att företagets elektroniska 

handelsplattform blir en del av logistikhantering vilket Sarkis et al. (2002) förespråkar 

för att uppnå hållbar produkthantering. 

 

Logistikhantering inkluderat returer är däremot inget som Företag B kommer att arbeta 

med när de kommer igång med sin elektroniska B2B handel. Enligt Informant B 

kommer den elektroniska handelsplattformen enbart vara ett medium för 

kommunikation med företagets kunder och inte för livscykelhantering. Därför anser 

Informant B att det inte finns någon synergi mellan företagets hållbarhetsarbete och 

elektronisk handel. Inte heller Informant C anser att det finns något samband utan 

menar att deras elektroniska handelsplattform enbart är till för att sälja. Det finns alltså 

inte en ökad medvetenhet om effektivare logistikflöden inom den elektroniska handeln 

vilket Chaudhary (2016) menar är ett sätt att uppnå miljömässig hållbarhet. Företag D 



35 
 

som dock inte kommit igång med någon elektronisk handel arbetar redan idag med 

hållbarhet produktutveckling redan vid kravställning hos leverantörerna berättar 

Informant D. Enligt Informant D är företaget duktiga på att returnera och återvinna 

uttjänta fysiska produkter redan idag och ser en potentiell koppling till det arbetet och 

elektronisk handel. 

Det dominerande perspektivet för hållbarhetsrevolutionen livscykelteknologi är således 

den miljömässiga dimensionen där den fysiska produkten och dess materialhantering 

är i fokus. 

 

5.4.5 Partnerskap 

Företagen i undersökningen har eller kommer att ha en så kallad köpare och 

leverantörsorienterad struktur för sin elektroniska B2B handel. Enligt Standifer och 

Wall (2010) upplever företag som har den strukturen till skillnad från att ha en 

mellanhand mellan köpare och säljaren att deras relationer är mer framgångsrika. Både 

Informant A och Informant C berättar att det endast är befintliga kunder som får 

tillgång till respektive företags elektroniska handelsportal. Detta först efter att en 

kontakt med företagens respektive säljare har upprättats. Detta kan ses som att 

traditionella uppgifter hanteras mer effektivt, vilket Elkington (1997) förespråkar. Tre 

av de fyra företagen i undersökningen (Företag B, Företag C och Företag D) nämner 

sina distributörer, leverantörer eller operatörer som en intressent i arbetet med 

respektive företags nuvarande eller kommande elektroniska handelsplattform. För 

Företag A och Företag C som beviljar tillgång för deras kunder till deras respektive 

handelsplattformar så görs detta i förtroende. Ratnasingam och Phan (2003) menar att 

förtroende är en framgångsfaktor för båda parter. Förtroendet mellan företagen och 

deras intressenter kommer att bli en allt viktigare konkurrensfördel och kommer att 

leda till nya affärsmöjligheter (Elkington, 1997).    

 

Det dominerande perspektivet för hållbarhetsrevolutionen partnerskap är således den 

ekonomiska dimensionen där förtroendet både till och från företagens intressenter blir 

en konkurrensfördel.  
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5.4.6 Sammanfattning av analysen 

 

Tabell 4: Resultat av Analysmodell - Hållbarhet i förhållande till elektronisk B2B handel 

  

                           Hållbarhet 
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Värderingar   
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Transparens     

Gynnar kundernas 
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Partnerskap     
Förtroende blir en 

konkurrensfördel. 
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6 Diskussion   

Antalet svenska företag i Malaysia som arbetade med elektronisk B2B handel var 

betydligt färre än förväntat. Om undersökningen skulle göras om på nytt så skulle med 

all sannolikhet antalet företag av intresse för undersökningen hunnit bli flera. En av 

informanterna uttryckte ”vem kunde tro att ett virus kunde skynda på vår online handel”. 

Det är en intressant reflektion som får mig att tänka på att det är i disruptiva situationer 

som nya idéer föds. Tekniken för elektronisk B2B handel finns där men det är när 

kundernas behov förändras som efterfrågan kan ta fart och företag ser att 

investeringarna kommer att gå att räkna hem.      

 

Under våren 2020 när arbetet med den här studien gjordes så drabbas världen av en 

pandemi. Viruset som spreds gjorde att företag tillfälligt stängdes ner och uppmaningar 

om social distansering basunerades ut. Detta gjorde att insamling av data inte gick att 

genomföra som planerat. Istället för att träffa informanterna ute på respektive företag 

så fick det bli telefonintervjuer. Det är svårt att avgöra i efterhand om datainsamlingen 

blev sämre på grund av detta. Man skulle kunna argumentera för att intervjuerna inte 

skulle blivit av alls om undersökningen ställt krav på ett fysiskt möte. Dock upplevdes 

det som att intervjuerna på grund av att detta blev kortare tidsmässigt än om 

intervjuerna skett fysiskt. Att intervjuerna genomfördes på telefon gjorde också att 

informanternas kroppsspråk inte kunde tolkas. Med rätta kan man ifrågasätta varför 

videosamtal inte användes, men med vetskapen om att alla satt hemma istället för på 

sina kontor så ville jag som undersökare inte verka påträngande. Att besöka företagen 

hade inte bara varit trevligare utan hade också eventuellt kunnat ge mer kunskap om 

företagen och deras produkter vilket hade kunnat vara av nytta för förståelsen för deras 

elektroniska handel.  

 

I inledningen av arbetet låg fokus på de tre hållbarhetsdimensionerna vilket gjorde att 

fokusområdena i hållbarhetsrevolutionerna inte uppmärksammandes mer än att dessa 

var förändringar att ha i beaktande. Först efter att intervjuerna kommit igång insåg jag 

som undersökare att dessa passade väldigt bra med sådant som informanterna 

berättade om gällande deras elektroniska B2B handel. Hade jag i ett tidigare skede 

kommit på utformningen av analysmodellen så hade antagligen validiteten ökat 

ytterligare genom att fler frågor hade kunnat ställas till informanterna för att besvara 

forskningsfrågan.   

 

Det finns de som säger att skiljelinjen mellan jobb och fritid alltmer suddas ut. Detta 

talar för att vi vill kunna göra på samma sätt oavsett om det är som privatperson eller 

om det är på arbetet. I fallet med elektronisk handel så kommer det inom 

konsumenthandeln hela tiden nya produkter och tjänster som kan beställas på internet. 

Detta talar för att den elektroniska B2B handeln borde gå i samma riktning. Kanske är 

social distansering och reseförbud precis det som behövs för att få utvecklingen av 

elektronisk B2B handel att skyndas på.   
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6.1 Slutsats  
Undersökningen visar att den ekonomiska hållbarhetsdimensionen dominerar inom 

ramen för fallföretagens arbete med elektronisk B2B handel vilket bekräftar tidigare 

studier. Forskningsfrågan formulerades utifrån antagandet att det fanns motsättningar 

mellan hållbarhetsdimensionerna. Analysen visar att det även finns tendenser till 

potentiella motsättningar inom hållbarhetsdimensionerna.  

 

Fallföretagen i undersökningen verkar på en geografisk plats där den lokala 

affärskulturen är stark och där kundbehovet av elektronisk B2B handel anses vara låg. 

Trots att interna effektiviseringar skulle kunna uppnås och att administrativa uppgifter 

skulle kunna reduceras så är det inte främst det som får avgöra om en implementering 

ska göras utan snarare kundernas efterfrågan att köpa företagens produkter och tjänster 

på internet. En slutsats är att det finns en motsättning inom den ekonomiska 

hållbarhetsdimensionen där effektiviseringar får stå tillbaka till förmån för nöjda 

kunder som fortsatt vill handla företagens varor på traditionellt sätt.  

 

En problematik som framkommit i undersökningen bland de företag som valt att 

implementera elektronisk B2B handel är att kunderna upplever den elektroniska B2B 

handeln som positiv då insynen och transparensen har ökat men att detta skett på 

bekostnad av de anställdas välmående. En slutsats är att det finns en motsättning 

mellan den ekonomiska hållbarhetsdimensionen och den sociala 

hållbarhetsdimensionen där kundernas nöjdhet anses viktigare än de anställdas 

arbetssituation som förändras i och med den elektroniska B2B handeln.  

 

Trots att företagen verkar på en marknad med starkt traditionell försäljning där köpare 

och säljare möts fysiskt så finns det ändå en oro för att konkurrenterna ska ta 

marknadsandelar om företagen inte erbjuder handel via internet. Slutsatsen är att det 

finns en motsättning mellan den sociala hållbarhetdimensionen med trygga 

arbetsförhållanden och engagemang bland de anställda och den ekonomiska 

hållbarhetsdimensionen med konkurrensmässig motståndskraft.  

6.2 Rekommendation till fortsatt forskning  
I och med att undersökningen gjordes precis i inledningen av en pandemi som stängde 

ner stora delar av marknaden och ändrade förutsättningarna för företagen att besöka 

sina kunder så skulle det vara intressant för fortsatt forskning att undersöka om det har 

skyndat på utvecklingen av den elektroniska B2B handeln.  

 

Flera av företagen i undersökningen pratar om deras produkters livscykel. Mycket 

fokus verkar ligga på forsknings- och utvecklingsstadiet vilket i sig inte är fel men hur 

skulle man kunna optimera och effektivisera slutet på livscykeln. För fortsatt forskning 

skulle det vara intressant att undersöka på vilket sätt som returhantering och 

materialåtervinning skulle kunna vara en del av den elektroniska B2B handeln.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

 

Introduction 

• Tell me more about your business here in Malaysia. 

• How/Where do your customers place their orders? 

 

E-commerce 

• Describe your e-commerce, please.  

• For how long have you been having an e-commerce platform? 

• What was the driving force to start with e-commerce?  

• What is your main purpose of offering e-commerce? 

• In Asia, the physical meeting is particularly important for the business. Could 

that cultural aspect be a showstopper when it comes to being successful with 

B2B e-commerce? 

 

Sustainability 

• Is sustainability something that is on your agenda? 

 

Economic  

• Do you think that working with sustainability is a competitive advantage? 

• Are your customers prepared to pay a higher price with the knowledge that 

the product is more sustainable? 

• Do you think that your brand will be strengthened as you work on 

sustainability issues? 

• Do you think your sales have increased as a result of e-commerce?  

 

Environmental 

• Do you work with environmental sustainability? 

• Do you discuss transports and CO2 carbon footprints? Do you measure 

pollution for instance? 

• Some researchers say that we must be aware of the consequences our presence 

can lead to and from there we can take actions. Does your company see 

yourself as a part of a bigger picture?  

 

Social 

• Do you think your e-commerce has created new jobs? 

• Has e-commerce led to decreased admin and workload for the employees? 

• Would you say that e-commerce has minimized human errors? (if that was a 

problem before…) 

 


