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Sammanfattning  
Uppsatsens titel: Corporate social responsibility och dess inverkan vid inköp av globala 3PL 
tjänster 

-   En fallstudie på Tetra Pak i Lund 
 

Ämne: Examensarbete i logistik, 30hp 
 
Datum: 2017-05-24 	 

Författare: Robert Kezovski  

Handledare: Hana Hulthén 	 

Examinator: Helena Forslund 

Bakgrund: GT&T är den inköpsavdelning inom Tetra Pak som tillhandahåller företaget med 

de transportlösningar som Tetra Pak behöver när de ska transportera olika material och färdiga 

produkter (Process development manager, 03-04-2017). Tredjepartslogistik (3PL) innebär 

användning av externa företag för att utföra logistikfunktioner som traditionellt förvaltas av 

tillverkningsföretag såsom transport och lagring (Skjoett-Larsen, 2000). Men på grund av 

ökande leveranskedjerisker, global konkurrens och företags efterfrågan på flexiblare tjänster 

har betydelsen av samarbetet med 3PL förändrats både i innehåll och komplexitet (Song, 

Huang, Ran och Liu, 2016). Ett företag är inte mer hållbart än de leverantörer som företaget 

har. Detta sätter inköp och supply management i ett centralt läge för att uppnå de uppsatta CSR 

målen (Krause, Vachon och Klassen, 2009). GT&T arbetar och underhåller relationen med ett 

stort antal leverantörer inom kategorierna Road Freight, Air Freight, Sea Freight och 

Warehousing. Inom dessa specifika kategorier existerar det olika risker, strategier och 

samarbeten. En leverantör från Frankrike som tillhandahåller vägfrakter kommer inte ha samma 

utmaningar som en sjöfraktsleverantör från Asien. Att kartlägga vilka de specifika 

riskområdena är inom kategorierna och hur GT&T ska hantera de olika riskerna i det dagliga 

arbetet är en utmaning (Direktör och Process development manager, 03-02-2017).  

 

Syfte: Genom att identifiera de sociala hållbarhetsområden som existerar samt att klargöra hur 

GT&T kan inkludera dessa i utvärdering av 3PL leverantörer. Så ska förbättringsförslag ges för 

hur GT&T kan utforma och upprätthålla en socialt hållbar leverantörsportfölj. 
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Metod: Uppsatsen är en fallstudie Tetra Pak i Lund. Datainsamlingen är utförd med 

semistrukturerade intervjuer med fallföretagens inköpare som är utvalda med bekvämlighets- 

och snöbollsurval.  

Slutsats: Tetra Pak och GT&T ska fortsätta med att utveckla sitt assurance system. Detta 

systemet följer teorin väldigt väl och är en bra grund att stå på när GT&T ska utvärdera deras 

leverantörer. GT&T ska fokusera på uppföljningsarbetet med leverantörerna för att verkligen 

säkerställa att alla leverantörer följer de uppsatta sociala hållbarhetskraven. GT&T ska även 

försätta med att utveckla sin supplier code med de tilläggen som presenteras i analysen och sin 

SAQ för att säkerställa att de ställer alla korrekta frågor. Utöver detta så är rekommendationen 

att implementera den modifierade MFMEA-analysen som utvecklas av studien för att underlätta 

i valet av leverantör.  

 

Nyckelord: Social hållbarhet, sociala hållbarhetskriterier, CSR, 3PL och anti-korruption. 
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1	  Inledning	  	  
Det inledande kapitlet börjar med en företagsbeskrivning av Tetra Laval koncernen och 

koncernens dotterbolag. En bakgrundsbeskrivning av Corporate social responsibility 

(CSR), Responsible sourcing (RS) och dess inverkan vid inköp av tredje parts logistiker 

(3PL) tjänster. Problemdiskussion tar upp svårigheterna med att integrera RS i 

inköpsbeslut samt vilka sociala hållbarhetsområden som existera för 3PL leverantörer. 

Problemdiskussionen följer bakgrunden som sedan mynnar ut till 

problemformuleringen och syftet med arbetet. Kapitel ett avslutas med en illustration 

av arbetets disposition. 

1.1	  Företagsbeskrivning	  	  

Tetra Laval koncernen består av tre industrigrupper; Sidel, DeLaval och Tetra Pak. Sidel är en 

av världsledarna inom fyllningslösningar för vätskor såsom vatten, kolsyrade drycker, flytande 

mejeriprodukter, juicer, te, kaffe och öl. Sidel erbjuder tjänster och utrustning som gör det 

möjligt för andra företag att paketera sina vätskeprodukter. DeLaval är en ledande tillverkare 

av mejerimaskiner samt är en fullserviceleverantör till mjölkbönder. Företaget utvecklar, 

tillverkar och marknadsför utrustning samt tillhandahåller kompletta system för 

mjölkproduktion och djurhållning. Tetra Pak världsledande inom flytande livsmedelsförädling 

och förpackning. Tetra Pak har mer än 23 000 anställda och finns för närvarande i mer än 175 

länder med en omsättning på € 11,9 miljarder år 2015. Tetra Paks motto “Protect what’s good” 

speglar filosofin som Tetra Pak vill bedriva sin verksamhet utifrån, för att göra livsmedel säkra 

och tillgängliga överallt (Tetra Laval 2017).  

 

 
Figur 1. Egen illustration av Tetra Lavals koncernstruktur.  
 

 

 

Tetra	  
Laval	  

Sidel	   DeLaval	   Tetra	  Pak	  



 
11 

 

Inom Tetra Pak finns det fem kluster. Kontoret som ligger i Lund, Sverige, agerar som en 

centralinstans för klustren. Varje kluster agerar som centrala kontor för olika regioner i världen 

och är följande (Process development manager, 05-02-2017).  

 
Figur 2. Egen illustration av klusterstrukturen på Tetra Pak. 
  

Varje kluster inom Tetra Pak är ansvarig för sin regions segment och hanterar det dagliga 

strategiska inköpen. Klusterna samarbetar med central instansen i Lund när de ska ingå avtal 

med leverantörer för deras respektive kluster (Supply manager, 19-04-2017) 

 

Inom Tetra Pak existerar åtta segment av inköpsavdelningar som inordnas under namnet 

supplier management (SM). Supplier management är namnet på det som andra företag oftast 

kallar inköp. Men på Tetra Pak handlar det inte om att enbart köpa in varor och tjänster utan att 

även bygga relationer med leverantörerna. Dessa åtta segment är indelade i Direkt och Indirekt 

material. Direkt material hanterar allt som direkt produceras av produktionen. Exempelvis 

ansvarar Base Material för att till produktionen tillhandahålla papper för att kunna göra 

förpackningar. Indirekt material har ansvar att tillhandahålla de varor och tjänster som 

organisationen kräver för att kunna utföra sitt dagliga arbete. Varje segment har ansvaret för att 

tillhandahålla Tetra Pak med specifika varor och tjänster. Exempelvis så är Information 

Technology ansvariga för att tillhandahålla IT lösningar. Indirect Material & Services har som 

kompetensområde att köpa in allt från frukt till konsulttjänster (Tetra Pak 2017).  

Tetra	  Pak	  

Cluster	  Europe	  
&	  Central	  Asia	  
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Afica	  
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Figur 3. Egen illustration av Tetra Paks inköpsavdelningar. 
 

Group Transport & Travel (GT&T) är en av fyra segment inom indirekt material. GT&T har 

som ansvar att leverera lösningar för transport och resor för Tetra Pak och resten av Tetra Laval 

koncernen. GT&Ts kontor är placerat i Lund, Sverige och består i dagsläget av 14 anställda. 

Inom GT&T finns det en rad olika inköpsfunktioner med expertkunskap inom områden som 

exportkontroll, tull, resor och hotell. (Tetra Pak 2017: Direktör och Process development 

manager, 03-02-2017). 
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Figur 4. Illustration över GT&T inköpskategorier (Tetra Pak 2017). 
 
Detta arbetet kommer att avgränsas till att undersöka kategorierna Road Freight, Air Freight, 

Sea Freight och Warehousing det vill säga 3PL leverantörerna. Road Freight har som ansvar 

att bilda avtal med vägtransportsleverantörer. Air Freight, avtalar flygtransporter och Sea 

Freight, sjöfrakt. Warehousing är en ny kategori, som ansvarar för att ingå avtal med 

lagerhållningsleverantörer (Supply managers, 19-04-2017). 
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GT&T samarbetar med interna intressenter såsom fabriker och leverantörer för att optimera 

flöden, utnyttja volymer och aktivt hantera leverantörsportföljen. GT&T har även som krav att 

kontinuerligt säkerställa att de responsible sourcing (RS) kriterier som Tetra Pak och Tetra 

Laval Group har uppställt för att upprätthålla Tetra Paks “Corporate Social Responsibility” 

(CSR) följs av alla parterna inom försörjningskedjan (Direktör och Process development 

manager, 03-02-2017). RS definieras på följande sätt. “Responsible sourcing means taking into 

account social, environmental and ethical considerations, as well as cost, quality and delivery 

time. Our goal is to minimize negative impacts and make a positive contribution to the 

businesses, people and communities that make up our supply chain” (Tetra Pak 2017).  

1.2	  Bakgrund	  

GT&T är den inköpsavdelning inom Tetra Pak som tillhandahåller företaget med de 

transportlösningar som Tetra Pak behöver när de ska transportera olika material och färdiga 

produkter (Process development manager, 03-04-2017). Tredjepartslogistik (3PL) innebär 

användning av externa företag för att utföra logistikfunktioner som traditionellt förvaltas av 

tillverkningsföretag såsom transport och lagring (Skjoett-Larsen, 2000). Men på grund av 

ökande leveranskedjerisker, global konkurrens och företags efterfrågan på flexiblare tjänster 

har betydelsen av samarbetet med 3PL förändrats både i innehåll och komplexitet (Song, 

Huang, Ran och Liu, 2016). Det är därför extremt viktigt för GT&T att i dagsläget säkerställa 

goda och transparanta relationer med sina leverantörer då det gamla tänket att enbart pressa 

priser inte längre fungerar (Van Weele, 2012). Därför är Tetra Pak och GT&T väldigt 

noggranna med att införa RS som en av det tre huvudmål som ska uppfyllas när en supply 

manager skriver avtal med en leverantör (Direktör och Process development manager, 03-02-

2017).  
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Figur 5. Tetra Paks illustration över de tre övergripande fokusområdena för alla 

inköpsavdelningarna (Tetra Pak 2017). 

 
Responsible sourcing (RS) är namnet på de hållbarhetskrav som faller under Tetra Paks 

övergripande CSR strategi. RS har tagits fram specifikt för Tetra Paks inköpsavdelningar för 

att dessa avdelningar ska kunna införa de hållbarhetskrav som ställs på Tetra Pak och deras 

leverantörer. Supply mananagers på Tetra Pak ska använda RS i sina inköpsbeslut då detta är 

en viktig del av att upprätthålla en hållbar leverantörsportfölj (Tetra Pak 2017). Trots att CSR 

och RS har fått ökad betydelse för organisationer så saknar konceptet av CSR en allmänt 

accepterad definition. En anledning till detta är att det saknas en gemensam grund för vad CSR 

står för. Definitioner av CSR varierar beroende på källan som definitionen kommer ifrån, målet 

som CSR vill uppfylla, tidpunkten och platsen (Sarkar och Searcy, 2016). Dock för att 

underlätta så har Sarkar och Searcy (2016) definition av CSR valts; CSR innebär att företag 

först och främst måste ta sitt kärnekonomiska ansvar, frivilligt gå utöver legala minimum så att 

de är etiska i alla sina aktiviteter. Vidare ska företag ta hänsyn till effekterna av sina handlingar 

på intressenter i samhället och samtidigt bidra till global hållbarhet. 

 

Eftersom det inte finns en gemensam akademisk definition av CSR eller någon övergripande 

standard över vad som innefattas i begreppet CSR så skapar detta risk i det dagliga arbetet för 

GT&T. Hall (2000) säger att frekventa ändringar i standarder och antalet standarder som 

utfärdas leder till kontinuerliga tryckt på företagen. Detta i sin tur leder till en begränsad 

möjlighet att svara på osäkerhet och risker då företagen måste ha en förmåga att snabbt upptäcka 

förändringar i CSR-krav och implementera dessa (Hall, 2000). Leverantörer kan ha en annan 

uppfattning av vad som innefattas inom CSR krav än vad Tetra Pak har eller att de följer en 
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standard som GT&T kanske inte känner till. Detta skapar ett gap mellan leverantören och 

GT&T. Vilket i sin tur leder till hinder för GT&T att säkerställa att leverantören följer de krav 

som ställs (Direktör, 08-02-2017). Definitionen av CSR och hur företag väljer att arbeta med 

CSR kan avgöra målen för företagets handlingsplan. Men med en snäv focus på ett enskilt 

område eller specifika mål inom CSR, kan detta exponera inköpsavdelningar och 

försörjningskedjan för risker (Procurementleaders 2016).  

Ett företag är inte mer hållbart än de leverantörer som företaget har. Detta sätter inköp och 

supply management i ett centralt läge för att uppnå de uppsatta CSR målen (Krause, Vachon 

och Klassen, 2009). GT&T arbetar och underhåller relationen med ett stort antal leverantörer 

inom kategorierna Road Freight, Air Freight, Sea Freight och Warehousing. Inom dessa 

specifika kategorier existerar det olika risker, strategier och samarbeten. En leverantör från 

Frankrike som tillhandahåller vägfrakter kommer inte ha samma utmaningar som en 

sjöfraktsleverantör från Asien. Att gemensamt identifiera och kartlägga vilka sociala 

hållbarhetsområden som leverantörerna för dessa tjänsterna kan utvärderas på är en utmaning i 

dagsläget (Direktör och Process development manager, 03-02-2017).  

1.3	  Problemdiskussion	  

GT&T står i dagsläget inför utmaningen att identifiera och kombinera de sociala 

hållbarhetskrav som är ställda samt att kombinera dessa med de mer traditionella 

leverantörsbedömningskriterierna (Process development manager, 03-04-2017). När det gäller 

traditionellt inköp och leverantörshantering är urvalskriterier som pris, prestanda och 

kvalitetskrav det som företag anser som de viktigaste kriterierna (Selviaridis och Spring, 2007). 

GT&T vill utveckla det dagliga arbetssättet med hållbarhetsfrågor så att deras supply managers 

har den kunskapen som krävs för att föra en dialog med deras leverantörer. Samt att deras 

supply mananagers också ska ha de verktygen som krävs för att driva hållbarhetsarbeten med 

leverantörerna (Process development manager, 05-02-2017). I en global miljö är förmågan att 

utveckla och upprätthålla relationer med leverantörer en kritisk framgångsfaktor samt en 

utmanande uppgift. Företag är sårbara för olika störningar i försörjningskedjan. Identifieringen 

och hanteringen av sociala hållbarhetsrisker är därför av avgörande betydelse för en effektiv 

förvaltning av försörjningskedjor (Hallikas och Lintukangas, 2015).  
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1.3.1 Sociala hållbarhetskrav för val av 3PL leverantör 
 

CSR kan ses som ett företags åtagande till att upprätthålla hållbar utveckling, därför kan CSR 

och social hållbarhet utifrån ett företagsperspektiv ses som synonymer. Detta synsätt är även 

dominant inom akademi (Maas och Reniers, 2014). Därav när “social hållbarhet” nämns i 

arbetet så är det en synonym till ”CSR”.  

 

Att identifiera hållbarhetsrisker inom ett område och att utifrån dessa risker utföra en analytisk 

urvalsprocess av de leverantörer som bedriver verksamhet inom 3PL området är väldigt 

komplext (Song et al. 2016). De typiska logistik-aktiviteterna som 3PL leverantör erbjuder är 

lagring, transport, distribution och logistik (Suyabatmaz, Altekin och Ahin, 2014). Utöver de 

ovannämnda områdena så ska enligt Carter och Jennings (2002) ansvarsfullt inköp innefatta 

områden inom social hållbarhet som säkerhet, mångfald, mänskliga rättigheter, livskvalitet, etik 

och säkerhet. (Carter och Jennings, 2002; Carter och Jennings, 2004). Att utforma 

urvalskriterier för leverantörer innebär ofta konflikter då dessa urvalsprocesser måste ta i 

hänsyn mer än ett kriterium och att de kriterier som används ofta är i konflikt med varandra 

(Yang, Chiu, Tzeng och Yeh, 2008; Ho, Xu och Dey, 2010).   

 

Innan ett avtal har etablerats med en 3PL leverantör så dyker utmaningar upp när det gäller att 

säkerställa riskområden som berör transportmetoden. Vid val av transportmetod så existerar det 

unika risker för typen av tjänst som 3PL leverantören erbjuder. Vägtransporter har riskområden 

såsom val av miljöbilar/bränsleeffektivitet, rörelsescheman som tillåter förare tillräcklig tid 

hemma, att se till att lastbilar underhållas så att de inte läcker vätska och alkolås. När en 3PL 

leverantör agerar inom sjöfarten är riskområdena medverkan av maffialiknande grupper, mutor 

som erbjuds hamntjänstemän föra att påskynda transporter och att tankfartyg är ordentligt 

skrotade. Vid flygfrakt är certifieringar, utbildningar och drogtester viktiga områden. Andra 

riskområden att ta till hänsyn vid inköp av lager-tjänster från en 3PL leverantör är korrekt 

förvaring, stöld av produkt, utbildning och certifiering av användning av utrustning (Carter och 

Jennings 2002). 

Empiriska bevis har visat att många företag har svårigheter för att genomföra hållbarhetspraxis 

i deras försörjningskedjor (Andersen och Skjoett- Larsen, 2009). Cetinkaya (2011) hävda att 

hållbarhetsdimensioner fortfarande inte direkt införlivas i försörjningskedjan prestationsmått 

inom många organisationer. En orsak ligger i det faktum att genomförandet av 

hållbarhetsinitiativ över globala försörjningskedjor är väldigt komplicerat för företag eftersom 
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det finns ett stort antal aktörer inom försörjningskedjan (Mamic, 2005). Därför kan företag som 

outsourca tjänster till leverantörer inte enbart överföra risker i samband med oacceptabla social 

hållbarhet på leverantörs bekostnad. Utan det inköpande företaget måste söka aktiv förvaltning 

av leverantörsportföljen för att upprätthålla social hållbarhet genom hela försörjnings kedjan. 

Därför spelar inköp och supply management en avgörande roll för att begränsa och aktivt 

samarbeta med sina leverantörer i en global försörjningsbas (Foerstl, Reuter, Hartmann, och 

Bolme, 2010). 

 

För att kunna ställa rätt krav på leverantörerna är det viktigt att först kartlägga vilka sociala 

hållbarhetskrav som ska ställas. Därför har följande frågeställning tagits fram för studien:  

 

Vilka är de sociala hållbarhetskrav som GT&T borde ställa vi samarbete med en 3PL 

leverantör?  

 

1.3.2 Svårigheter med upprätthållande av sociala hållbarhetskrav vid leverantörshantering  
 
 
Som de främsta aktörerna i en allt mer globaliserad försörjningsbas spelar inköp och supply 

management avdelningar en viktig roll i förvaltningen av en socialt hållbar leverantörsportfölj. 

Genom att göra ansvarsfulla inköp och att ha en aktiv hantering av leverantörsbasen minimeras 

den totala risken för företagen. Dessa risker som kan orsakas av leverantörens tjänstefel 

påverkar inte bara leverantören utan hela försörjningskedjan (Foerstl et al. 2010).  

 
Det ökande beroendet av en global försörjningsbas ökar också behovet av global riskhantering 

och i synnerhet för aktiv hantering av hållbarhetsriskerna för leverantörer (Foerstl et al. 2010). 

Externa intressenter, såsom icke-statliga organisationer eller NGO som kommer från 

engelskans none government organizations och kunder förväntar sig att de centrala 

inköpsfunktionerna inom företag agerar i ett hållbarhetsperspektiv för att säkerställa social 

hållbarhet hos sina leverantörer. Således kan oansvarigt beteende av leverantörerna av något 

slag direkt påverka företaget i form av negativ publicitet, skadat anseende och kostsamma 

rättsliga skyldigheter (Carter och Jennings, 2004). Men riskdämpande åtgärder för att skydda 

det köpande företaget från skadliga effekter från leverantörer eller aktörer inom 

försörjningskedjan är inte kostnadsfritt. Leverantörsbedömning, kompetensutvärderingar, aktiv 

hantering av leverantörsbasen samt uppföljningsarbete kräver tid och finansiella resurser 

(Foerstl et al. 2010). Inköpsfunktionen står därför inför problemet att prioritera sina resurser 
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och engagemang på de leverantörer som uppfattas som mest sannolikt att orsaka en biverkning 

(Harland, Brenchley och Walker, 2003). 

 

Enligt Jiang (2009) så måste inköpare och supply managers gå längre än att bara få sina 

leverantörer att skriva under intyg att de följer en specifik standard för att upprätthålla deras 

hållbarhet. Inköpsorganisationer måste ha kunskap samt verktyg för att effektivt identifiera, 

utvärdera och övervaka sina leverantörer samt att införa belöningssystem för de leverantörer 

som följer de standarder som är avtalade (Jiang, 2009). Inom kategorin Road Freight vill GT&T 

uppnå trygga och säkra arbetsvillkor för förare samt rättvis ersättning för förare. Detta kommer 

att kräva kunskap och verktyg för de supply managers som har ansvar inom detta området 

(Supply manager, 19-04-2017). Dock är resurserna för effektiv riskhantering begränsade, 

tillämpningen av riskbedömning och leverantörsbedömningsmetoder har inte blivit tillräckligt 

undersökta för social hållbarhet inom vetenskapliga studier (Foerstl et al. 2010). Varsei (2016) 

beskriver i sin studie den växande aktningen till sociala hållbarhetsfrågor som mänskliga 

rättigheter och säkerhet. Detta har tvingat många företag att gå längre än att bara utvärdera 

leverantörer utifrån ekonomiska och miljömässiga mål.  

 

Att identifiera vilka sociala hållbarhetskrav som ska ställas är inte tillräckligt för att uppnå 

sociala hållbarhet. Således presenteras studiens andra frågeställning:  

 

Hur kan GT&T säkerställa att de väljer de mest socialt hållbara leverantörerna av 3PL 

tjänster?  

 

1.4	  Problemformulering	  

1.   Vilka är de sociala hållbarhetskrav som GT&T borde ställa vid samarbete med en 3PL 

leverantör? 

 
2.   Hur kan GT&T säkerställa att de väljer de mest socialt hållbara leverantörerna av 3PL 

tjänster?  
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1.5	  Syfte	  

Genom att identifiera de sociala hållbarhetsområden som existerar samt att klargöra hur GT&T 

kan inkludera dessa i utvärdering av 3PL leverantörer. Så ska förbättringsförslag ges för hur 

GT&T kan utforma och upprätthålla en socialt hållbar leverantörsportfölj. 

 

1.6	  Avgränsning	  	  

För denna studien kommer avgränsningen göras av att enbart undersöka sociala 

hållbarhetskrav. Således kommer därmed ekonomi och miljö exkluderas som krav för 

hållbarhet vid val av 3PL leverantör.  

 

1.7	  Disposition	  	  	  

  
Figur 6. Bild över arbetets disposition.  
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2	  Metod	  	  
I detta kapitel presenteras forskningsteoretiska ställningstagande som ska användas 

under studiens gång. Kapitlet inleds med forskningsstrategi, undersökningsdesign, 

urvalsmetod, datainsamling, analysmodell, kvalitetskriterier och avslutas med 

forskningsetiska övervägande samt en sammanfattning. Under varje rubrik är 

forskningsteori presenterad samt motivation över valet av forskningsteoretiska 

ställningstagande för denna studien.  

2.1	  Forskningsstrategi	  

Det finns två inriktningar när det gäller val av forskningsstrategi enligt Bryman och Bell (2013), 

kvalitativ eller kvantitativ Forskningsstrategi. Vid en Kvalitativ Forskningsstrategi fokuserar 

forskaren på att tolka och förstå. En kvantitativ undersökning är baserad på mätning och 

generalisering utifrån datainsamling som presenteras numeriskt (Bryman och Bell, 2013). Den 

metod som är vald till denna studie är en kvalitativ forskningsmetod, då syftet för frågeställning 

ett är att skapa en djupare förståelse för de sociala hållbarhetskrav som GT&T ska tar till hänsyn 

vid val av leverantör. För frågeställning två är syftet att presentera vilka metoder som kan 

assistera GT&Ts supply managers att upprätthålla och säkra sig emot de sociala hållbarhetskrav 

som är funna i frågeställning ett. Insamlingen av data kommer primärt att vara ifrån intervjuer 

och observationer vid möten på GT&T. En kvantitativ sammanställning av ett 

självbedömningsformulär som GT&Ts leverantörer har svarat på.  

2.2	  Undersökningsdesign	  	  

Den vanligaste undersökningsdesignen inom kvalitativ forskningsmetod är fallstudie, en 

fallstudie är oftast uppbyggd av observationer som görs på fallföretaget och intervjuer som 

utförs inom det området som ska undersökas. En fallstudie inom en kvalitativ forskningsmetod 

innebär att observationerna och intervjuerna bidrar med att skapa en bättre bild över hur ett 

specifikt fall, process eller organisation är uppbyggda. Fallstudie är en flexibel undersökning 

som går att anpassa efter de företag som ska undersökas (Bryman och Bell, 2013). Både 

frågeställning ett och två har ett ursprungsläge inom avdelningen GT&T på företaget Tetra Pak. 

Då enbart GT&T kommer att studeras utifrån frågeställningarna så passar en fallstudie design 

in.  Inom kvalitativa studier kan det förekomma att kvantitativa data presenteras (Bryman och 

Bell, 2013). Detta är viktigt att nämna då en kvantitativ sammanfattning av Tetra Paks 

självbedömningsformulär som GT&Ts leverantörer har svarat på presenteras.   
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2.3	  Urvalsmetod	  	  

Den urvalsmetod som kommer att användas i den här studien är en icke-slumpmässig 

urvalsmetod. En icke-slumpmässig urvalsmetod utgår ifrån att de personer som ska intervjuas 

och delta i studien inte är slumpmässigt utvalda (Bryman och Bell, 2013). Snöbollsurval är en 

form av icke-slumpmässigt urval. Snöbollsurval ämnar till att utforska en mindre population av 

människor som besitter den kunskap som är relevant till studien. Efterhand som intervjuer 

utförs och nya potentiella personer identifieras utifrån den grundläggande intervjun så ökar 

insamlingen av relevant empiri (Yin, 2007). Snöbollsurval kommer att vara den strategi som 

används för att finna de personer som kommer att delta i studien. Första kontakten med Tetra 

Pak var på avdelningen GT&T, det är då en naturlig startpunkt för studien. Respondenterna för 

frågeställning ett och två passar in i ett snöbollsurval då identifieringen av vilka som besitter 

kunskapen som är relevant till studiens inte är uppenbart från början.  

2.4	  Datainsamling	  

Denna studie kommer att innehålla primär- och sekundärdata, primärdata är data som utföraren 

av studien själv har samlat in i form av intervjuer eller observationer (Bryman och Bell, 2013). 

I denna studie är den empiriska delen uppbyggd av semistrukturerade intervjuer, ostrukturerade 

intervjuer och observationer som har gjorts på Tetra Pak. En semistrukturerad intervju är en 

intervju som har ett antal frågor men som har möjligheten att ställa följdfrågor som bidrar med 

en ökad förståelse (Bryman och Bell, 2013). Ostrukturerade intervjuer liknar mer samtal 

(Bryman och Bell, 2013). Författaren av denna studien har varit på plats på avdelningen GT&T 

under studiens gång och då har det förekommit ett antal ostrukturerade intervjuer. 

Observationer innebär att utföraren av studien ingår i aktiviteter som fallföretaget ingår i, 

insamlingen av data kommer då vara under själva aktiviteten och kommer tolka den utifrån de 

intryck insamlaren får (Bryman och Bell, 2013). Då studien berör många olika aktörer kommer 

en närvaro vid möten mellan supply managers och leverantörer förekomma. Syftet vid dessa 

tillfällen är att observera parterna och inte intervjua deltagarna. Sekundärdata är data som har 

erhållits från andra forskare, exempelvis vetenskapliga undersökningar, artiklar eller offentlig 

statistik (Bryman och Bell, 2013). Denna studien kommer att presentera sekundärdata i from 

av artiklar, rapporter och standarder som har hämtats från diversekällor. Den sekundärdata som 

presteras kommer utgöra teoridelen i studien. Interna dokument och visuella representationer 

av hållbarhets mål och strategier (Power Points) kommer att presenteras som sekundärdata till 

den empiriska delen av studien.  
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Datum Aktivitet Yrkesroll Syfte  Typ av data  

3 

februari 

2017 

Möte och 

ostrukturerad 

intervju 

Direktör och Process 

development 

manager 

Introduktion på GT&T 

för uppdraget.   

Primärdata  

5 

februari 

2017  

Ostrukturerad 

intervju/Mail  

Process 

development 

manager  

Introduktion till interna 

dokument kring RS 

och Tetra Paks 

Assurans system. 

Primär- och 

sekundärdata   

7 

februari 

2017 

Möte och 

ostrukturerad 

intervju 

Supply Managers 

och Leverantörer   

Möte med potentiell 

leverantör, observation 

gjordes kring ämnet 

CSR.  

Primärdata  

8 

februari 

2017 

Möte och 

Semistrukturerad 

intervju 

Direktör  Intervju med Direktör 

angående Tetra Paks 

övergripande CSR 

strategi. 

Primärdata  

9 

februari 

2017 

Mailkontakt  Direktör  Interna dokument 

angående Tetra Paks 

övergripande CSR 

strategi.  

Sekundärdata 

3 april 

2017 

Möte och 

ostrukturerad 

intervju  

Direktör, Supply 

Managers och 

leverantör  

Uppföljningsmöte 

angående utförd audit.  

Primärdata  

3 april 

2017  

Möte Process 

development 

manager 

Avstämning med 

GT&T samt 

fördjupning i interna 

dokument  

Primär- och 

sekundärdata 

13 april Ostrukturerad Process Introduktion till Tetra Primär- och 



 
24 

2017 intervju development 

manager 

Paks HSEQ.  sekundärdata  

19 april 

2017 

Semistrukturerad 

Intervju  

Supply Manager  Intervju med Ocean 

freight supply manager 

kring CSR. 

Primärdata  

19 april 

2017 

Semistrukturerad 

Intervju  

Supply Managers  Intervju med 

Warehousing supply 

managers kring CSR. 

Primärdata  

19 april 

2017 

Semistrukturerad 

Intervju  

Supply Manager  Intervju med Road 

freight supply manager 

kring CSR. 

Primärdata  

20 april 

2017 

Semistrukturerad 

Intervju  

Supply Manager  Intervju med Air 

freight supply manager 

kring CSR. 

Primärdata  

Figur 7. Insamlingsmodell intervjuer från Tetra Pak.  
 
 
Datum Typ av material  Plats  Prestations metod  

5 februari 2017 Segment 
indelning av Tetra 
Paks 
inköpsfunktioner 

Lund: Tetra Pak PowerPoint  

5 februari 2017 Group Transport 
& Travel 
funktionsområden 
inom Tetra Pak 
och Tetra Laval 

Lund: Tetra Pak PowerPoint 

5 februari 2017 Tetra Paks 
Assurans system. 

Lund: Tetra Pak PowerPoint 

9 februari 2017 Tetra Paks tre 
fokusområden för 
inköpsavdelningar 

Lund: Tetra Pak PowerPoint 

9 februari 2017 Tetra Paks 
responsible 
sourcing 

Lund: Tetra Pak PowerPoint 

9 februari 2017 Tetra Paks 
övergripande 
CSR strategi. 

Lund: Tetra Pak PowerPoint 
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3 april 2017 SAQ  Lund: Tetra Pak Excel  
13 april 2017 HSEQ Lund: Tetra Pak Excel 

Figur 8. Insamlingsmodell av primär och sekundärdata från Tetra Pak.  
  

2.5	  Analysmodell	  	  	  

Enligt Yin (2007) är det vanligt att under en fallstudies gång komma fram till hur studien ska 

utföras. En teoretisk analysstrategi innebär att studien utförs genom att de frågeställningar och 

det syftet som studien har baseras på teoretiska antaganden. Teoretisk analysstrategi säger även 

att under en fallstudie så ska viss teori godtas medan annan teori åsidosätts (Yin, 2007). Sociala 

hållbarhet är ett enormt övergripande ämne, av det skälet så har studien valt att jämföra empirin 

med de teoretiska ramverk som presenteras i figur 9. I analyserna kommer mönsterjämförelse 

användas, detta då mönsterjämförelse är den mest använda analysmetoden i en fallstudie och 

innebär att ett hypotetiskt antagande analyseras gentemot ett empiriskt material (Yin, 2007). 

Denna studien började med ostrukturerade intervjuer med GT&T. Efter det första mötet så 

utfördes en rad semistrukturerade intervjuer och insamling av sekundärdata från PowerPoints 

och Excelblad. Dessa analyserades först separat för att sedan jämföras tillsammans för att 

upprätta studiens empiri del. Inom analysen så var syftet att identifiera olikheter mellan empirin 

och de teoretiska ramverken för att komma fram till om dessa skiljer sig.  
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Figur 9. Analysmodell för frågeställning ett.  
 
Utifrån den sammanställda sekundärdata som presenteras i figur 7 så har Tetra Paks assurance 

system presenterat i empirin och semistrukturerade intervjuer som utfördes med supply 

managers angående hur GT&T hanterar sociala hållbarhetsområden i dagsläget. Detta systemet 

är Tetra Paks sätt att hantera de sociala hållbarhetsområden som presenterades i kap 4.2 till 

4.2.2. Teorin för hur en inköpsorganisation ska hantera de sociala hållbarhetsriskerna 

presenteras i kap 3.1 till 3.1.3. Teorin och empirin jämfördes sedan för att jämföra om GT&Ts 

assurance system är adekvat för att säkerställa att leverantörerna följer de sociala 

hållbarhetskrav som stälts och om det finns några förbättrings förslag till systemet.  
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Figur 10. Analysmodell för frågeställning två.   

2.6	  Kvalitetskriterier	  	  

För denna studien ska en rad kvalitetskriterier tas i hänsyn för att säkerställa att studien 

upprätthåller en tillfredställande kvalité. Reliabilitet, innebär att de resultat som forskningen 

presenterar ska vara trovärdiga samt att forskningen ska ha utförts på ett tillförlitligt sätt 

(Bryman och Bell, 2013). Yin (2007) säger att när en fallstudie utförs så ska utföraren ha 

noggrann dokumentation för tillvägagångsättet för fallstudien. För denna studien kommer en 

intervjuguide upprätthållas under studiens gång. Semistrukturerade intervjuer samt de frågor 

som leverantörerna har svarat på i självbedömningsformulären har registrerats i studiens 

bilagor.  

Validitet har tre olika begrepp; begreppsvaliditet, extern validitet och intern validitet (Bryman 

och Bell, 2013). Enligt Yin (2007) så är begreppsvaliditet centralt för en fallstudie. En god 

begreppsvaliditet i en fallstudie uppnås genom användandet av ett flertal källor. Användningen 

av dessa källorna är för att verifiera fakta samt att det ger stöd för personer som granskar 
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studien. Under studien kommer ett flertal källor användas, regelbunden opponering på studien 

kommer att utföras samt att den slutgiltiga uppsatsen har läst av de personer som medverkade 

i studien. Där av kommer studien uppfylla en god begreppsvaliditet. 

Extern validitet berör frågan om hur vidare studien är generaliserbar på olika populationer 

(Bryman och Bell, 2013). Yin (2007) säger att fallstudier som experiment är generaliserbara till 

teoretiska propositioner och inte till populationer. I detta avseende är målet med fallstudie att 

expandera och generalisera teorier (analytisk generalisering). I denna studien kommer tidigare 

utvecklad teori används som en mall för att jämföra empiriska resultat från fallstudien. Detta 

stärker då studiens externa validitet och bidrag till analytisk generalisering. 

Inter validitet är kopplad till utförandet av studien och om den slutsats som presenteras i studien 

är trovärdig eller ej (Bryman och Bell, 2013). Hög grad av intern validitet innebär att de 

antaganden och slutsatser som görs har en stark tillförlitlighet (Yin, 2007). Studiens data främst 

kommer ifrån intervjuer och observationer under perioden som studien löper, samt att denna 

data kommer att ställas emot aktuell forskningsteori så ger detta studien en god intern validitet. 

2.7	  Forskningsetiska	  övervägande	  	  

Bryman och Bell (2013) säger att det är viktigt att presentera vad syftet med den 

företagsekonomiska studien är för de som medverkar i studien från fallföretaget. Detta etiska 

övervägande har benämningen Informationskravet, denna studien kommer att uppfylla 

informationskravet genom att presentera vad syftet är vid första mötet. Bryman och Bell (2013) 

ställer även Samtyckeskravet, de som är involverade i studien ska vara medvetna om att de 

deltar i en studie samt att det kan välja att inte medverka när det inte vill mer. Vid tillfällena då 

intervjuer ska utföras kommer deltagarna att bli informerade om att studien är frivillig och att 

de har rätt till att avbryta medverkan när de vill. Konfidentialitets- och anonymitetskravet ämnar 

till att förskära att de som är medverkande i studien har rätt till att vara anonyma. Att ingen 

information ska presenteras så att obehöriga ska ha en möjlighet att lista ut vem som har 

medverkat (Bryman och Bell, 2013). Därför har inte personuppgifter presenteras i denna 

studien. De leverantörer som har medverkat i självbedömningsformulären och vid möten har ej 

nämnts vid namn i denna studien. Nyttjandekravet säger att alla uppgifter och den insamlade 

fakta som kommer från personer eller fallföretaget enbart får användas i forskningssyfte 

(Bryman och Bell, 2013). Då denna studie utförs som ett examensarbete på D-nivå uppnås, 

samt att information som är insamlad enbart används för denna studien så är nyttjandekravet 

uppfyllt. Förfalska förespeglingar menar att studien som utförs ska presentera verkligheten och 
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inte vara vinklad, ha fel information eller ha vilseledande information som målar fallföretaget 

eller studien på ett felaktigt sett (Bryman och Bell, 2013). Studien kommer att tillgodose detta 

kravet genom regelbundna avstämningar med fallföretaget där presentation av studien syfte 

kommer vara ärligt. 

2.8	  Sammanfattning	  av	  Metod	  

 
Figur 11. Sammanfattning av Metodkapitlet. 

	  

	  

	  
 

•Kvalitativ

Forskningsstrategi

•Fallstudie

Undersökningsdesign

•Icke-‐slumpmässig
•Snöbollsurval

Urvalsmetod

•Primär-‐ och	  Sekundärdata
•Semi-‐ och	  Ostrukturerade	  intervjuer
•Observationer

Datainsamling

•Reliabilitet
•Validitet	  
•Begreppsvaliditet	  
•Intern	  och	  Extern	  Validitet

Kvalitetskriterier

•Inforamtionskravet	  
•Samtyckeskravet
•Konfidentialitets-‐ och	  anonymitetskravet
•Nyttjandekravet	  
•Förfalska	  förespeglingar

Forskningsetiska	  övervägande
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3	  Teori	  	  
Nedan följer den teori som kommer att ligga till grund för jämförelse mot empiri i analysen. 

Först presenteras sociala hållbarhetsområden för att besvara frågeställningen: Vilka är de 

sociala hållbarhetskrav som GT&T borde ställa vi samarbete med en 3PL leverantör? Därefter 

följer en beskrivning av processer för att upprätthålla en socialt hållbar leverantörsportfölj 

och slutligen presenteras ett verktyg för utvärdering av leverantörer innan en upphandlig sker. 

Dessa två avsnitten har i avskit att besvara frågetällning två: Hur kan GT&T säkerställa att de 

väljer de mest socialt hållbara leverantörerna av 3PL tjänster?  

3.1	  Sociala	  hållbarhetsområden	  	  

Organisationer runt om i världen blir alltmer medvetna om behovet och fördelarna med socialt 

ansvarig beteende. Syftet med socialt ansvar är att bidra till hållbar utveckling. En organisations 

prestation i förhållande till det samhälle där den verkar och dess påverkan på miljön har blivit 

en kritisk del av mätningen av dess övergripande prestanda. Detta är delvis en återspegling av 

det växande erkännandet av behovet av att säkerställa hälsosamma ekosystem och god 

organisationsstyrning. På lång sikt är alla organisationers verksamhet beroende av världens 

ekosystem och dess hälsa (ISO 26000:2010).  

 

Nedan presenteras internationella standarder och forskning som har gjorts på sociala hållbarhet. 

Dessa internationella standarder ger vägledning om de underliggande principerna om socialt 

ansvar, erkännande av socialt ansvar, engagemang av intressenter, kärnämnen och frågor som 

rör socialt ansvar. ISO 26000 ger vägledning till alla typer av organisationer, oavsett storlek 

eller plats. Områdena som berörs i standarden presenteras nedan. Dessa områden kan användas 

som ett verktyg för organisationer då de kan användas som standarder att uppfylla (ISO 

26000:2010).  

 

United Nations Global Compact är ett FN initiativ för att uppmuntra företag över hela världen 

att anta hållbart och socialt ansvarsfull politik och att rapportera om deras genomförande. FN:s 

Global Compact är ett principbaserat ramverk för företag som anger tio principer inom 

områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption (FN 2000). 

 

Avsikten med SA8000 är att tillhandahålla en granskbar frivillig standard baserad på FN: s 

deklaration om de mänskliga rättigheterna. Samt att bemyndiga all personal inom en 

organisations kontroll och inflytande som tillhandahåller produkter eller tjänster för den 



 
31 

organisationen. Detta inkluderar personal anställd av organisationen själv samt av dess 

leverantörer och underleverantörer. Det är avsett att en organisation ska följa SA8000 standard 

genom ett lämpligt och effektivt förvaltningssystem. Grunden för denna standard är baserad på 

FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO: s konventioner, internationella 

människorättsnormer och nationella arbetslagar. Följande är de olika områdena som standarden 

innefattar (SA8000:2014). 

 

3.1.1 Hälsa och säkerhet  
 
För att en arbetsplats ska fungera så krävs det att regler och arbetsvillkor finns som skyddar de 

anställda. Därför är hälsan för arbetstagarna och säkerhet på arbetsplatsen ett viktigt socialt 

hållbarhets område. För att en organisation ska vara socialt hållbar i frågan om hälsa och 

säkerhet så skall det finnas regler och praxis för hur en organisation ska fungera. Enligt ISO 

26000 standarden och SA8000 så belys nedan kraven som kan ställas på en 3PL leverantör. 

Dessa områdena innefattar: anställningsförhållanden, arbetsvillkor, socialt skydd, mänsklig 

utveckling och träning på arbetsplatsen (ISO 26000; SA8000). Nedan presenteras de kraven 

som ISO 2600 och SA8000 ställer i sina standarder:  

 

1.1 Organisationen ska tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö. Organisationen ska 

vidta effektiva åtgärder för att förebygga potentiella hälso- och säkerhetsincidenter. 

 

1.2 Organisationen ska bedöma alla risker på arbetsplatsen för nya, förväntade och ammande 

mödrar för att säkerställa att alla rimliga åtgärder vidtas. 

 

1.3 Om faror kvarstår efter effektiv minimering eller eliminering av orsakerna till alla faror på 

arbetsmiljön ska organisationen tillhandahålla personal med lämplig personlig 

skyddsutrustning efter behov på egen bekostnad. I händelse av arbetsskada ska organisationen 

tillhandahålla första hjälpen och hjälpa arbetstagaren att få efterföljande medicinsk behandling. 

 

1.4 Organisationen ska utse en ledande befattningshavare som ansvarar för att säkerställa en 

säker och hälsosam arbetsplatsmiljö för all personal.  

 

1.5 En hälso- och säkerhetskommitté, bestående av ledningsrepresentanter samt arbetstagare 

ska upprätthållas.  
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1.6 Organisationen ska regelbundet tillhandahålla utbildningspersonal inklusive utbildning på 

plats och vid behov av arbetsspecifika utbildningar.  

 

1.7 Organisationen ska upprätta dokumenterade förfaranden för att upptäcka, förebygga, 

minimera, eliminera eller på annat sätt reagera på potentiella risker för personalens hälsa och 

säkerhet.  

 

1.8 Organisationen ska för användning av all personal tillhandahålla fri tillgång till: rena 

toalettanläggningar, dricksvatten, lämpliga utrymmen för måltidsavbrott och i förekommande 

fall sanitära anläggningar för lagring av livsmedel. 

 

1.9 Organisationen ska se till att alla sovsalar som tillhandahålls för personal är rena, säkra och 

uppfyller grundläggande behov.  

 

1.10 All personal ska ha rätt att förflytta sig från överhängande allvarlig fara utan att söka 

tillstånd från organisationen. 

 

 

3.1.2 Mänskliga och arbetstagarens rättigheter  
 
Mänskliga och arbetstagarens rättigheter innebär att organisationer ombeds att stödja och 

respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter. Detta kan inkludera avskaffande av 

diskriminering vid anställning och sysselsättning till faktiskt avskaffande av barnarbete. 

Organisationer har krav som att se till att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. 

För att uppnå gemensamma rättigheter för arbetstagaren uppmuntras organisationer att 

upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar. 

Det är därför väldigt viktigt för organisationer att främja arbetet med mänskliga rättigheter för 

samhället (ISO 26000; FN:s Global Compact). Nedan presenteras de sociala hållbarhetskrav 

som de internationella standarderna SA:8000, ISO 26000 och FN:s Global Compact har tagit 

fram:  

 

3.1.2.1	  Barnarbete	  	  
1.1 Organisationen får inte delta eller stödja användningen av barnarbete. 
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1.2 Organisationen ska dokumentera, upprätthålla och kommunicera med alla berörda parter 

för borttagandet av barnarbetare.  

 

1.3 Organisationen kan anställa unga arbetstagare men där sådana unga arbetstagare är föremål 

för lagstadgade lagar ska de endast arbeta utanför skoltid  

 

1.4 Organisationen ska inte utsätta barn eller unga arbetstagare i situationer på eller utanför 

arbetsplatsen som är farliga eller osäkra för deras fysiska och psykiska hälsa. 

 

3.1.3.2	  Tvingat	  eller	  slavliknande	  arbete	  	  	  
2.1 Organisationen får inte delta i eller stödja användningen av tvångsarbete.  

 

2.2 De får inte behålla originalidentifikationshandlingar och får inte kräva att personal ska 

betala "insättningar" till organisationen vid anställning. 

 

2.3 Varken organisationen eller någon enhet som levererar arbete till organisationen ska hålla 

tillbaka någon del av personalens lön, förmåner, egendom eller handlingar för att tvinga sådan 

personal att fortsätta arbeta för organisationen. 

 

2.4 Organisationen ska se till att inga anställningsavgifter eller kostnader bärs helt eller delvis 

av arbetstagare. 

 

2.5 Personal ska ha rätt att lämna arbetsplatsens lokaler efter att ha fullföljt en standard 

arbetsdag och vara fria att säga upp sin anställning förutsatt att de ger ett rimligt 

tillkännagivande till deras organisation. 

 

2.6 Varken organisationen eller någon enhet som levererar arbete till organisationen ska 

engagera sig i eller stödja människohandel. 

 

3.1.2.3	  Rätt	  till	  kollektivavtal	  
3.1 All personal ska ha rätt att bilda, gå med och organisera fackföreningar efter eget val för att 

förhandla kollektivt med organisationen.  
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3.2 I situationer där rätten till föreningsfrihet och kollektivförhandlingar är begränsad enligt 

lag, ska organisationen tillåta arbetstagare att fritt välja sina egna representanter. 

 

3.3 Organisationen ska se till att fackföreningsmedlemmar, arbetstagarrepresentanter och annan 

personal som arbetar med att organisera arbetstagare inte utsätts för diskriminering.  

 

3.1.3.4	  Diskriminering	  
4.1 Organisationen får inte delta i eller stödja diskriminering. 

 

4.2 Organisationen får inte störa utövandet av personalens rätt att följa sin tro. 

 

4.3 Organisationen ska inte tillåta något beteende som är hotande, missbrukande, exploaterande 

eller sexuellt tvångsmässigt, inklusive gester, språk och fysisk kontakt. 

 

4.4 Organisationen får inte under några omständigheter utsätta personalen för graviditet eller 

oskuldstest. 

 

4.5 Organisationen ska behandla all personal med värdighet och respekt. Organisationen ska 

inte delta i eller tolerera användningen av kroppsstraff, psykiskt, fysiskt tvång eller muntligt 

missbruk av personal. 

 

3.1.3.5	  Arbetstider	  
5.1 Organisationen ska följa gällande lagar, kollektivavtal, branschstandarder, raster och 

helgdagar.  

 

5.2 Personalen ska vara försedd med minst en ledig dag efter varje sex på varandra följande 

arbetsdagar.  

 

5.3 Allt övertidsarbete ska vara frivilligt, får inte överstiga 12 timmar per vecka och ska inte 

begäras regelbundet. 
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3.1.3.6	  Rättelser	  
6.1 Organisationen ska respektera personell rätt till en sund levnadsstandard. Organisationen 

ska se till att lönerna för en normal arbetsvecka inklusive övertid alltid ska uppfylla minst 

lagstadgade eller industriella miniminormer eller kollektivavtal (om tillämpligt).  

 

6.2 Organisationen ska inte göra avdrag för löner för disciplinära ändamål.  

 

6.3 Organisationen ska se till att personalens lön detaljeras tydligt och regelbundet till dem 

skriftligen för varje löptid.  

 

6.4 All övertid ska ersättas till en premie som definieras i nationell lagstiftning eller fastställs 

genom kollektivavtal.  

 

6.5 Organisationen får inte använda avtal, falsk lärlingsutbildning eller andra system för att 

undvika att uppfylla sina skyldigheter gentemot personal enligt gällande lagar. 

 

3.1.3 Anti-korruption  
 
Korruption är ett stort bekymmer över hela världen. På grund av den begränsade forskningen 

kring frågor angående mutor och korruption. Syftar Joseph et. al. (2016) undersökning till att 

fastställa kriterier som företag kan välja att upprätthålla för att förbättra sitt arbete mot 

korruption. Indexet består av 40 artiklar som utvecklats från tidigare litteratur och flera 

organisationernas publicerade rapporter. Ingångsdata baserades på observation av flera 

organisationer årsrapporter, hållbarhetsrapporter, tidigare litteratur och 

rapporteringsindikatorer från GRI (Joseph et al., 2016).  I samverkan med de internationella 

standarderna ISO 26000 och FN:s Global Compact har följande krav tagits fram: 

 

3.1.3.1	  Redovisning	  för	  att	  bekämpa	  mutor	  
1.1 Företaget förbjuder alla former av mutor om de äger rum direkt eller genom en tredje part. 

 

1.2 Företaget förbjuder sina anställda att söka, arrangera eller acceptera mutor avsedda för 

arbetstagarens förmån eller den anställdes familj, vänner, medarbetare eller bekanta. 

 



 
36 

1.3 Företaget, dess anställda eller agenter klargör åtaganden att de inte har direkta eller indirekta 

bidrag till politiska partier, organisationer eller privatpersoner som arbetar med politiken som 

ett sätt att få fördelar i affärstransaktioner. 

 

1.4 Företaget säkerställer att välgörande bidrag och sponsring inte används som ett svepskäl för 

mutor. 

 

1.5 Företaget offentliggör all sin välgörenhet bidrag och sponsring. 

 

1.6 Företaget granskar de interna kontrollsystemen särskilt redovisning och rekordhantering. 

För att försäkra sig om deras design genomförande och effektivitet. 

 

3.1.3.2	  Styrelse	  och	  ledningens	  ansvar	  
2.1 Styrelsen bör ha en politik mot korruption och program baserat på affärsprinciper och ge 

ledarskap, resurser och aktivt stöd till genomförande av programmet. 

 

2.2 Ledningen ingår en dialog med frivilligorganisationerna och allmänheten för att främja sin 

medvetenhet om ett samarbete mot bestickning och utpressning. 

 

2.3 Företaget gör det klart att ingen anställd kommer att drabbas av uppsägning, straff eller 

andra negativa följder för att vägra att betala mutor. Även om sådan vägran kan leda till att 

företaget förlorar verksamheten. 

 

2.4 Upprättande av uppförandekoder gäller korruptionspraxis. 

 

2.5 Upprättande av whistle-blowing praxis. 

 

3.1.3.3	  Ansvariga	  affärsrelationer	  
3.1 Företaget utför sina upphandlingsmetoder på ett rättvist och öppet sätt. 

 

3.2 Företaget överför sin anti-korruption politik till sina leverantörer. 
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3.3 Företaget övervakar sina leverantörer som en del av sin regelbundna granskning av 

relationer med dem. Företaget har rätt att säga upp avtal om de betalar mutor eller agerar på ett 

sätt som inte överensstämmer med företagets standard. 

 

3.4 Styrelsen bör utföra extern kontroll för att försäkra sig om leverantörens åtagande mot 

korruption.  

 

3.5 Bolaget rapporterar antalet kontrakt som avslutats. 

 

3.2	  Verktyg	  för	  att	  upprätthålla	  en	  socialt	  hållbar	  leverantörsportfölj	  

Termen Corporate Social Responsibility (CSR), innebär i allmänhet att företagens frivilligt tar 

över ansvaret för olika sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturella frågor. CSR har upplevt 

en enorm mängd forskning under de senaste decennierna. Dock existerar ingen allmänt 

accepterad definition av CSR (Apostolakou och Jackson, 2010). En orsak är att det inte finns 

en gemensam grund till CSR. Sarkar och Searcy (2016) studie undersöker hur begreppet CSR 

har utvecklats över tiden från 110 definitioner av CSR. Studien utfördes genom att studera ett 

antal olika källor för att finna en gemensam grund för definitionen av CSR.  

 

De sex centrala dimensioner som har identifierats ger grunde för utvecklingen av ett empiriskt 

stöd definition av CSR. Dessa sex dimensioner som behandlar hela historiska utvecklingen av 

området är tillräckligt omfattande för att möjliggöra en referenspunkt. Med utgångspunkt i 

dessa dimensioner är följande definition av CSR: 

CSR innebär att företag först och främst måste ta sitt kärnekonomiska ansvar. Frivilligt gå 

utöver legala minimi så att de är etiska i alla sina aktiviteter. Organisationen tar hänsyn till 

effekterna av sina handlingar på intressenter i samhället. Samtidigt som organisationen bidrar 

till global hållbarhet (Sarkar och Searcy, 2016). 

 

Carroll (1991) skapade pyramiden nedan för att vissa de olika delarna inom CSR, grunden för 

alla företag är att de ska vara lönsamma. Utan lönsamhet kan inte företagen existera, detta är 

den primära rollen för företagens ansvar. Det juridiska ansvaret är nästa steg, företag ska följa 

det lagar och regler som gäller i samhället. Inom dessa lagar är företaget anförtrott att skapa sin 

vinst. Även om det ekonomiska och juridiska ansvaret utgör etiska normer om rättvisa. 

Omfattar det etiska ansvar de aktiviteter som förväntas av samhällsmedlemmar, trots att de inte 
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fastställs i lag. Etiska ansvarsområden utgör de normer eller förväntningar som speglar vad 

konsumenter, anställda, aktieägare och samhället anser vara rättvisa. Filantropi omfattar de 

företagsaktioner som samhället förväntar sig att företaget gör för att vara en god 

företagsmedborgare. Detta inbegriper aktivt engagemang i handlingar eller program för att 

främja den mänsklig välfärd. 

 

 

Figur 12. Carroll, 1991 pyramid över CSR uppbyggnad och områden.  
 

3.2.1 Hållbart inköp  
Medverkan av inköpsfunktionen i CSR har märkts som Purchasing Social Responsibility 

(PSR). PSR har karaktären av CSR, men är avvikande på grund av inköpsavdelningens distinkta 

interaktion med en bred uppsättning intressenter inklusive köpare, leverantörer, entreprenörer, 

samhället och interna medarbetare. Medan vissa av dessa aktiviteter kan överlappa med det 

allmänna CSR arbetet i företaget, upptar inköpsavdelningen en tydlig roll i förankring av och 

samordna med andra grupper för socialt ansvarsfullt agerande i företagets relation med 

leverantörer (Carter och Jennings, 2004). 

 

Hållbar utveckling inom inköp handlar om att företag försäkrar sig om att köpa in varor och 

tjänster som uppfyller behovet utan att ha en negativ effekt på samhället. Detta innebär att 

företag som enbart har som focus att maximera sin vinst i dagens samhälle inte är accepterat av 

• Var en god medborgare genom att bidra 
med resurser till samhället som förbättrar 
livskvaliteten.

Filantropiskt 
ansvar 

• Genom att agera etisk så görs det 
som är rätt. Undvik skada.Etiskt ansvar 

• Följ de lagar och regler 
som existerar de speglar 
vad som är rätt och fel.

Juridisk ansvar 

• Var lönsam, detta 
är grunden till 
pyramiden.

Ekonomiskt ansvar 
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konsumenterna. På grund av detta så satsar företag i dagsläget på att utveckla deras 

hållbarhetsprofil (Van Weele, 2012). 

 

Leverantörsrelationen är livsnödvändig för företag utan en fungerande försörjningskedja tappar 

företag i sin konkurrenskraft. Med en så nära relation blir leverantörerna en slags förlängning 

av företaget, leverantörernas beteende och agerande kan direkt påverka företagets rykte. Van 

Welee (2012) beskriver hur företaget Philips gick till väga med olika verktyg för att försäkra 

sig om att deras leverantörer och underleverantörer uppfyllde de krav som var ställda ifrån 

Philips sida. Inom detta arbetet som påbörjades 2003 skapade Philips en standard eller en etisk 

kod (Van Weele, 2012). 

 
3.2.2 Etiska coder och dess roll vid inköp 
 
Ett företags etik eller code of conduct är en redogörelse som etablerar företagens principer, etik 

och uppförande regler, praxis eller företagsfilosofi. Företagets principer om ansvar omfattar 

anställda, aktieägare, konsumenter, miljö eller andra aspekter av samhället utanför företaget. 

(Caracsco och Singh, 2003). Etiska koder omfattar företagens syn på affärsetik i samarbetet 

med sina intressenter. Att ha en etisk kod är frivilligt för organisationer. Då en generell modell 

eller standard inte finns för etiska koder så finns en stor mängd variationer på etiska koder. 

Uppförandekoder, etiska koder, eller riktlinjer för beteende visar att en organisation är 

medveten om behovet av etiskt beteende och kräver ett engagemang för ett sådant beteende 

från sin personalstyrka (O'Dwyer och Madden, 2006). Fler och fler företag som vill utveckla 

sin image som en pålitlig partner publicerar köpetiska kod, eller leverantörs guider. Dessa koder 

ställer krav på leverantörer inom de hållbarhetsområden som nämns inom de köpetiska koderna 

(Anon, 2015). Antonio (2011) säger i sin studie att inköpsfunktioner inte bara behöver upprätta 

en uppförandekod. De måste också göra den fullständigt genom att genomföra flera 

utvärderingar och oanmälda interna/externa revisioner för att kontrollera PSR-prestanda. 

 

3.2.3 Leverantörernas självutvärdering  
 
Efter implementering av Philips etiska kod så erbjöd Philips alla deras dåvarande leverantörer 

att själva utföra en självutvärdering. Denna utvärderingen hade som syfte att vissa hur 

leverantörerna själva såg på sin organisation utifrån ett hållbart perspektiv (Van Weele, 2012). 
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Självutvärdering omfattar utveckling av specialiserade frågeformulär som nödvändig 

kvalitativa data kan samlas in genom. Dessa enkäter kan innefatta frågeformulär för att mäta 

effektiviteten i ledningen, genomförande av strategi, fördelning av resurser, 

personalförvaltningen, genomförda av processer, leverantörsrelationer och intressenter. 

Huvuddelen av dessa SAQ är att identifiera styrkor och förbättringsområden för den 

organisation som anges baserat på dessa utvärderingskriterier. Dessa uppgifter rör 

huvudsakligen kvantitativa index (Politis och Siskos, 2010). Ojasoo (2016) säger 

standardiserade frågeformulär är effektiva för etiska revison av organisationer. Det skapar en 

god bild över vad organisationen upprätthåller för hållbarhetskrav och gör det möjligt att 

minska gapet mellan organisationer.  

Van Weele (2012) säger att under undersökningen som Philips gjorde blev det nästan genast 

klart för dem att leverantörerna hade bara skrivit på att de uppfyller alla kraven som var ställda. 

Utan att faktiskt ha en möjlighet att rätta sig efter dem. Leverantörerna tänkte sig att genom att 

skriva på Philips etiska kod så öppnade det dörren till samarbete i framtiden. Även om de i 

dagsläget inte kunde uppfylla kraven.  

3.2.4 Uppföljning och utvärdering av leverantörer 
 
För att verkligen säkerställa att leverantörerna svarade trovärdigt på både deras etiska kod och 

självutvärderingsformuläret så utförde Philips med hjälp av experter revisoner hos 

leverantörerna (Van Weele, 2012). En audit eller revison är granskningen av en företags 

rapporter vanligtvis deras finansiella men kan även omfatta alla områden av verksamheten. 

Dessa granskningar görs av någon som är oberoende av organisationen som blir granskad. 

Syftet med en revision är att skapa en uppfattning om huruvida den information som presenteras 

i dessa rapporterna är trovärdig. De som utför granskningen är oberoende från ledning på det 

aktuella företaget för att fastställa att bedömningar görs objektivt. Företagen som gör dessa 

granskningarna bestämmer typen och omfattningen av de revisionsförfaranden de ska utföra. 

Beroende på de risker och kontroller som de har identifierat så kan en rad olika metoder för 

granskning utföras. Formulera skriftliga frågor till informella muntliga frågor, granskning av 

dokument, materiella föremål som anläggning och utrustning. Få skriftliga bekräftelser av vissa 

frågor, till exempel standarder eller certifikat. Testa några av organisationens interna kontroller 

samt titta på vissa processer eller förfaranden som utförs för att säkerställa att de stämmer med 

vad företaget säger att de gör (PWC 2017). Därför är det nödvändigt att undersöka motsägelser 

mellan CSR-rapporter eller uppförandekoder och verkligt beteende. Revision av 
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socialhållbarhet bidra till ökad insyn i organisationen och stoppar eller minskar motsägelser 

mellan deklarerade åtaganden och verkligt beteende. Att identifiera, bedöma och analysera 

etiska risker hjälper organisationer att identifiera potentiella biverkningar i tid, vara mer 

proaktiva för att hantera risker och minimera nya etiska risker. Etiska revisioner bidrar till bättre 

sätt att utveckla organisatoriskt förtroende och tillförlitligheten av CSR-rapporterna och ger 

strategier för framtida hållbar förvaltning. En etikrevision gör att den externa revisonen kan 

kartlägga och analysera bolagets överensstämmelse med internationella standarder, CSR-

rapporter, utvärdera försörjningskedjans funktion och identifiera etiska dilemman före 

potentiella risker (Ojasoo, 2016). Hållbarhetsrapportering hjälper organisationer att ställa in 

mål, mäta prestanda och hantera förändringar för att göra verksamheten mer hållbar. En 

hållbarhetsrapport ger information om en organisations effekter vare sig de är positiva eller 

negativa på miljö, samhälle och ekonomi. Därmed gör hållbarhetsrapportering abstrakta frågor 

konkreta, vilket hjälper till att förstå och hantera effekterna av hållbarhetsutvecklingen på 

organisationens verksamhet och strategi. GRI:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering erbjuder 

en internationell referens för alla som är intresserade av att offentliggöra styrningssätt, 

miljömässiga, sociala och ekonomiska resultat samt effekter av organisationer (GRI 2015). 

Sedex är en ideell global organisation som har som mål att gör det enklare för organisationer 

att göra affärer som är bra för alla. Sedex är världens största samarbetsplattform för företag där 

medlemmar kan dela data om ansvarsfullt inköp och leveranskedjor. Sedex är ett företag som 

erbjuder audits för företag där deras resultat samlas på sedex global databas. I dagsläget finns 

det mer än 38 000 medlemmar i över 150 länder. Tiotusentals företag använder Sedex för att 

hantera frågor kring arbetstagarnas rättigheter, hälsa, säkerhet, miljö och affärsetik. Sedex 

tjänster möjliggör medlemmar att samla en rad olika typer av uppgifter, metoder, standarder 

och certifieringar för att fatta mer välgrundade affärsbeslut (Sedex 2017).  

 

Dock säger Van Weele (2012) och Antonio (2011) att även då revisioner är en process som 

fungerar för att utvärdera leverantörer så är det inte tillräckligt. Relationer mellan inköpare och 

leverantörerna måste etableras. Det är svårt för köparorganisationen att ha koll på CSR-

prestanda hos leverantörens underleverantörer. Dessutom visar Antonio (2011) studie att 

underleverantörer är en specifik fråga som borde vara mer involverad i PSR-genomförandet. 

Det är inte tillräckligt att enbart försäkra organisationen om att deras huvudleverantörer följer 

hållbarhetskraven. Utan hela försörjningskedjan måste upprätthålla en hållbar profil (Van 

Weele, 2012).  
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3.3	  Verktyg	  för	  utvärdering	  av	  leverantörer	  	  

Modifierat felläge och effektanalys (MFMEA) är en strukturerad riskbedömningsmetod som 

kan användas för att utvärdera potentiella leverantörer ur ett riskperspektiv. MFMEA-metoden 

kan identifiera de risker som kan uppstå vid valet av en leverantör. Dessa risker karaktäriseras 

sedan efter sannolikhet för förekomst (O), allvarlighetsgraden för det identifierade risken (S) 

och organisationens möjlighet att identifiera risker (D). Dessa tre delarna sammanställs sedan 

för att ge ett riskprioritetsnummer (RPN). RPN används därefter för att utvärdera de 

identifierade riskerna som tilldelas varje leverantör (Sangeetha, Mphi och Saravanan, 2016).  

 

3.3.1 Genomförande av MFMEA-analys. 
 

Det första steget är att definiera vad en leverantör ska utvärderas på. Här ska den ansvarige för 

upphandlingen definiera vilka kriterier och underkriterier som leverantören ska ställes emot. 

Exempelvis utvärdering av kostnader, leverans och produktivitet hos leverantören (Ping-Shun 

och Ming-Tsung, 2013).   

 

Det andra steget är att identifiera sannolikhet för förekomst (O), allvarlighetsgraden för det 

identifierade risken (S) och organisationens möjlighet att identifiera risker (D). För varje 

kriterium och underkriterier som hänförs leverantören.  Dessa kriterier ska sedan poängsättas 

från en skala från högst till lägst. Om en potentiell leverantör har ett svagt område kommer det 

inte att kunna ge samma säkerhet i detta område jämfört med de andra leverantörerna. Därför 

måste en poängskala etableras oftast från ett till fem eller tio för O, S och D (Ping-Shun och 

Ming-Tsung, 2013). 

 

Exempelvis om leverantör A ska utvärderas på kriteriet ”kostnad” med underkriterierna; löner 

och produktionskapacitet. Då är allvarlighetsgraden för det identifierade risken (S) på en skala 

från ett till fyra där ett är lägsta och fyra är högsta för kostnader följande (Ping-Shun och Ming-

Tsung 2013):   

1: Leverantör A erbjuder billiga råvaror.  

2: Leverantör A erbjuder medelpris råvaror.  

3: Leverantör A erbjuder dyra råvaror.  

4: Leverantör A erbjuder mycket dyra råvaror. 
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När sedan allvarlighetsgraden för det identifierade risken (S) har etablerats som beskrivet ovan 

så ska sannolikhet för förekomst (O) identifieras. Detta görs på samma sätt som med 

identifieringen av risker. En skala från ett till fyra där ett är lägsta och fyra är högsta för 

förekomsten (O) av risker (Ping-Shun och Ming-Tsung 2013): 

1: Leverantör erbjuder sällan dyra råvaror. 

2: Leverantör erbjuder ibland dyra råvaror. 

3: Leverantör erbjuder ofta dyra råvaror. 

4: Leverantör erbjuder vanligtvis dyra råvaror. 

 

Efter dessa två poängsättningarna har gjorts så ska organisationens möjlighet att identifiera 

risker (D) utvärderas. Detta görs ur följande ramverk:  

 

Identifiering  Poäng Sannolikhet för identifiering 

(%) för alla kriterier 

Ingen 1 76-100 

Låg   2 51-75 

Medel  3 26-50 

Hög 4 0-25 

Figur 13. Ramverk som visar organisationens möjlighet att identifiera risker (D). 
 

FMEA-metoden utvärderar varje potentiell leverantörsrisk genom att beräkna 

riskprioritetsnumret (RPN). RPN härleds från att multiplicera tre faktorer O, S och D. Ur 

exemplet kan leverantör A ha S = 1, O = 2 och D = 2 detta ger en RPN av fyra (Ping-Shun och 

Ming-Tsung 2013). 

 

3.3.2 AHP  
 
En analytisk hierarkiprocess (AHP) är en strukturerad teknik som används för att organisera 

och analysera komplexa beslut. AHP används när flera alternativa val utvärderas i förhållande 

till varandra. I en sådan process skapas en hierarki av bedömningar med flera nivåer som i 

slutändan genererar numeriska värden för varje alternativ i AHP. AHP-processen kräver att 

beslutsfattandet tar beslut i jämförelser mellan alternativen baserat på kriteriet som väljs. Dessa 

jämförelser är numeriska värden som sammanställs i AHP-matrisen och förknippas med 

varandra för varje kriterium. I samband med leverantörsval är AHP en användbar teknik för att 
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bedöma de multipla dimensionerna och villkoren som tillhör försörjningsrisken. När 

organisationer försöker etablera nya försörjningspartners som hjälper till att minska risker. En 

bedömning av varje potentiell leverantör måste genomföras för att bestämma hur väl de 

presterar när de mäts enligt riskkriteriet i multipelriskdimensionerna (Kull och Talluri, 2008).   

 

AHP-processen går till enligt följande. 

1. Identifiera vilka kriterier som leverantören ska utvärderas på. Som Ping-Shun och Ming-

Tsung (2013) visar i sin studie så kan varje kriterium ha X antal underkriterier. Alla kriterier 

skal jämföras emot varandra samt så ska varje underkriterium jämföras emot varandra. Ping-

Shun och Ming-Tsung (2013) har valt att utvärdera sina potentiella leverantörer på kriterierna 

kostnad, kvalité, leverans, teknologi, produktivitet och service.  

 

2. Nästa steg är att sätt dessa kriterierna i en jämförelsematris. Matrisen ska se ut som bilden 

nedan där varje kriterium ska jämföras med ett annat. Således när kostnad jämförs med kostnad 

så är värdet ett, för att de är lika i värde när de jämförs. Den vertikala raden har benämningen 

(A) och den horisontella har benämningen (B) (Ping-Shun och Ming-Tsung, 2013). 

 

Kriterium  Kostnad Kvalité Leverans  Teknologi Produktivitet  Service 

Kostnad  1      

Kvalité  1     

Leverans   1    

Teknologi    1   

Produktivitet     1  

Service      1 

Figur 14. Bilden visar hur kriterierna i en AHP matrisen ska jämföras.  
 

3. För att kunna jämföra de olika kriterierna så måste en skala för hur viktigt kriteriet är i 

jämförelse med varandra presenteras.  

 

A. 1 betyder att kriterium A är jämlikt med B. 

B. 3 betyder att kriterium A är måttlig bättre än B. 

C. 5 betyder att kriterium A är bättre än B. 

D. 7 betyder att kriterium A är mycket bättre än B. 

C. 9 betyder att kriterium A är och har varit mycket bättre än B.   
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Exempelvis så kan matrisen se ut enligt bilden nedan. Om vi tittar på kolumn A, kostnad så kan 

vi se att när kostnad är jämförd med kostnad är värdet ett (markerat i röd). När sedan Kvalité är 

jämförd med kostnad så är det för denna leverantören värderad med siffran tre (markerat i gul). 

Detta betyder att för denna leverantören när kvalité är jämförd med kostnad så är kvalité måttlig 

bättre är kostanden för material. Detta vissas även genom decimaltalet 0,33 eller 1/3, som 

representerar samma sak alltså att kvalité är måttlig bättre är kostanden för materia (Ping-Shun 

och Ming-Tsung, 2013). 

 

Kriterium  Kostnad Kvalité Leverans  Teknologi Produktivitet  Service 

Kostnad  1  0,33 0,2 0,11 0,14 3 

Kvalité 3 1 0,33 0,14 0,33 3 

Leverans 5 3 1 0,2 0,2 3 

Teknologi 9 7 5 1 3 7 

Produktivitet 7 3 5 0,33 1 9 

Service 0,33 0,33 0,33 0,14 0,11 1 

 
Figur 15. Bilden visar hur kriterierna i en AHP matrisen kan jämföras.  
 

När värdena för varje kriterium har bestämts så ska de vertikala värdena summeras. 25,33 

kommer därmed ifrån (1+3+5+9+7+0,33).  

Summa:  25,33 14,667 11,867 1,930 4,787 26 

Figur 16. Summan av de vertikala talen i AHP matrisen.  
 

Det sista steget är att få fram vare kriteriums genomsnittliga värde. Detta värdet representerar 

hur viktigt det specifika kriteriet är i jämförelse med de andra kritterna. Om vi fortsätter med 

exemplet så ska varje värde divideras med kolumnens summa. Således; 1/25,33 = 0,039 och 

0,33/14.667 = 0,023. Detta föra normalisera varje värde så att summan av alla värden i den 

vertikala kolumnen blir ett och att i den horisontella kolumnen få fram genomsnittsvärdet. Det 

är genomsnittsvärdet som är det viktiga, vilket vi vill få fram i uträkningen, genom att addera 

alla normaliserade värden lägst den horisontella kolumnen och då får vi fram värdet 0,282. 

0,282 ska sedan divideras med antalet kriterier (6) för att få fram genomsnittsvärdet som då är 

0,047 för kostnad.  
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Kriterium  Kostnad Kvalité Leverans  Teknologi Produktivitet  Service Genomsnitt 

Kostnad  0,039 0,023 0,017 0,058 0,030 0,115 0,047 

Kvalité 0,118 0,068 0,028 0,074 0,070 0,115 0,079 

Leverans 0,197 0,205 0,084 0,104 0,042 0,115 0,124 

Teknologi 0,355 0,477 0,421 0,518 0,627 0,269 0,445 

Produktivitet 0,276 0,205 0,421 0,173 0,209 0,346 0,272 

Service 0,013 0,023 0,028 0,074 0,023 0,038 0,033 

Summa:  1 1 1 1 1 1  

Figur 17. Normaliserandet av alla numer i AHP matrisen.  
 

När sedan AHP har blivit genomförd för varje kriterium samt underkriterier så ska 

leverantörens RPN och AHP genomsnittstal multipliceras med varandra för att få fram vilken 

av leverantörerna som är det bästa valet. Detta görs enligt följande process som beskriven av 

Ping-Shun och Ming-Tsung (2013). Varje kriterium ska multipliceras med ens egen 

underkriterium som visat av bilden nedan.  

 

 
Figur 18. Genomsnittstalet för kriteriet och underkriteriet.  
 
 
Då underkriteriernas RPN har tagits fram och deras genomsnittstal från AHP också tagits fram 

ska dessa två multipliceras för att få fram weight RPN eller (Ri). Alltså för kostnad med 

underkriteriet product’s total cost så är uträkningen (8*0,2573 = 2,0584). När då alla Ri har 

adderats så får vi fram den totala summan som i detta fallet är 6,20. Detta talet kan sedan 

jämföras med de andra leverantörerna som också har utvärderats enligt samma process för att 

ta reda på vilken av dem som är den bästa att binda avtal med (Ping-Shun och Ming-Tsung, 

2013). 
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Figur 19. Leverantörers totala RPN multiplicerat med AHP genomsnittstal.   
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4	  Empiri	  	  
I detta kapitel presenteras insamlad empiri från fallföretaget, empirin består av en blandning 

av insamlade data från olika interna dokument och i form av intervjuer. Först presenters 

GT&Ts sociala hållbarhets arbete följt av en sammanställning av de sociala hållbarhetskrav 

som GT&T ställer på sina leverantörer. De sociala hållbarhets områdena är uppdelade i Hälsa 

och säkerhet, Mänskliga och arbetstagarens rättigheter samt Anti-korruption. Sedan 

presenteras de verktyg och arbetssätt som Tetra Pak har tagit fram för att upprätthålla en 

socialt hållbar leverantörs portfölj. Inledningsvis presteras Tetra Paks övergripande strategi 

vid benämningen Assurance system. Inom denna strategin existera tre aspekter i ordning av 

Tetra Paks etiska code, leverantörens självutvärdering och Audits.  

4.1	  GT&Ts	  ansvarsområden	  och	  sociala	  hållbarhetsarbete	  	  

GT&T har som ansvar att ingå och förvalta relationen med leverantörer för transporter samt 

alger. GT&T har som ansvar att möjliggöra upphandlingar för ett antal fabriker inom en region 

eller kontinent. Som en inköpsinstans ansvarar GT&T för den legala relationen med 

leverantörerna. Syftet med detta är att säkerställa att alla nödvändiga legala dokument är 

signerade. Som exempelvis Non-disclosure agreement, leverantörens etiska code och ramavtal 

med specifika upphandlingskrav (Supply Manager, 19-04-2017). Om någon av supply 

managersen har frågor kring avtalsstruktur, hur de ska sätta upp en RFI eller RFQ så assisterar 

GT&Ts centrala supply manager klustren i dessa frågor (Supply Manager, 20-04-2017).  

 

GT&T har en koordinerande funktion inom Tetra Pak där de agerar som ett utbildningscentrum 

för kollegorna inom klustren. Samtidigt som de precis som de andra kategorierna agerar som 

stöd och hjälp för klusterkollegorna som ska göra egna upphandlingar. GT&Ts intressenter är 

konverteringsfabrikerna som gör förpackningsmaterialet, basmaterialleverantörer och 

Processing Systems, när dessa använder 3PL leverantörer för att transportera material eller 

produkter (Supply Manager, 19-04-2017).  

 
Health, Saftey, Environment och Quality (HSEQ) är ett frågeformulär som skickas till 

leverantörerna innan en upphandling sker. Anledningen till att de alltjämt använder den som 

grovfilter är för att få bort de mest okvalificerade leverantörerna (Supply Manager, 19-04-

2017). Bortsett dessa brister så finns det ett antal områden som kvarstår som viktiga för GT&T 

att utvärdera en leverantör på som är specifika för vägtrasportleverantörer.  
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Tetra Paks Self assessment questionnaire (SAQ) är ett självutvärderings formulär som GT&Ts 

leverantörer fyller ut. Dessa leverantörer är eller har varit kontrakterade av Tetra Pak. Genom 

att studera svaren inom de olika sociala hållbarhetsområdena i SAQn så kan en bild skapas över 

vilka sociala hållbarhetsområden som leverantörerna uppfyller eller som är riskområden för 

Tetra Pak. Dessa svaren används sedan av Tetra Pak för att bestämma vilka leverantörer som 

ska genomgå en audit (Supply Manager, 19-04-2017). Nedan har Tetra Paks SAQ, GT&Ts 

HSEQ och Tetra Paks etiska code sammansätts för att belysa de sociala hållbarhets krav som 

GT&T ställer på sina leverantörer.   

 
 
4.1.1 Hälsa och säkerhet 
 
En av de största sociala hållbarhetsfrågorna som hela vägtransportbranschen står inför är 

chaufförernas avtalsvillkor. Det har exponerats i massmedian hur dessa människor lever och 

verkar under förskräckliga arbetsförhållanden. Chaufförerna kommer från låglöneländer och 

anställs under kortare perioder att köra lastbilar. Under arbetstiden sover de i lastbilarna och 

har inte tillgång till rinnande vatten eller andra grundläggande mänskliga behov såsom toaletter. 

Problemet som supply managers inom Road Freight ser är att transportföretagen för att 

maximera sina vinster anställer underbetalda chaufförer. Road Freight ser inte att lösningen är 

att höja betalningen till leverantörerna för det kommer inte leda till höjda löner till chaufförerna. 

GT&T har nolltolerans för leverantörer som utnyttjar människor på detta viss. Verktygen och 

kunskapen att ställa rätt säkerhetskrav på leverantörerna ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är 

idag bristande för GT&T (Supply Manager, 19-04-2017). Vissa länder har tagit har agerat mot 

orättvisan som chaufförerna utsätt för och har fastställt att vissa miniminivåer gäller. Om en 

lastbilsförare kör i Frankrike exempelvis så finns det lagstadgade miniminivå som 

transportföretagen måste följa och där gör polisen kontroller. Dessutom att revisioner görs på 

transportföretagen för att säkerställa att de följer definierade miniminivåer. Dock så kräver detta 

ett arbeta av lagstiftare och det hjälper inte GT&T att i dagsläget ställa rätt säkerhetskrav på 

sina leverantörer eller ger dem möjligheten att utvärdera potentiella leverantörer innan 

upphandlingarna (Supply Manager, 19-04-2017). Följande är de identifierad kraven som ställs 

i dagsläget:  

 
1.1 Säkerhetspolicy som omfattar alkohol och drog. 

 

1.2 Utför av drog- och alkoholprov hos personal. 
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1.3 Nödvändiga och adekvata säkerhetsutbildningen innan anstälda börjar arbeta.  

 

1.4 Övervakar företaget kontinuerligt att anställda samt leverantörer följer lagar och 

förordningar som gäller transport, såsom lastning, kapacitet, lasthantering, 

hastighetsbegränsningar och körtid. 

 

1.5 Använder chaufförerna säkerhetsbälten? 

 

1.6 Lastbilsflotta är utrustad med en hastighetsbegränsare. 

 

1.7 Lastbilsflotta är utrustad med ett tändningsspärrsystem (alkoholinterlock). 

 

1.8 Dokumentation av andel transporter som har varit med i trafikolyckor. 

 

1.9 Policyer som rör arbetsmiljö och arbetsvillkor med åtagandet att tillhandahålla säkra och 

hälsosamma arbetsförhållanden. 

 

1.10 Gör ditt företag årliga riskbedömningar i samband med hälsa och säkerhet? 

 

1.11 Får alla anställda/arbetstagare hälso- och säkerhetsutbildning som är relevant för sina 

jobb? 

 

1.12 Ger ditt företag en säker och hygienisk arbetsmiljö som uppfyller de grundläggande 

behoven hos arbetarna? 

 

1.13 Registrerar ditt företag alla olyckor och skador? 

 
 
4.1.2 Mänskliga och arbetstagarens rättigheter 
 
I dagsläget så känner Sea Freight att deras största utmaning för att upprätthålla en mer hållbar 

leverantörsportfölj är ship breaking. Ship breaking hanteras inte specifikt i verken SAQn eller 

HSEQ trots detta är det ett av Sea Freights största bekymmer. Men även om Sea Freight har 

identifierat detta så är det väldigt svårt att försäkra sig om att leverantörerna hanterar fartygen 
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på rätt sätt. Det som oftast händer är att sjöfraktsleverantörer säljer fartygen när de ska skrotas 

och sedan säljs de vidare ett antal gånger tills igen vet vem som äger dem. Detta gör att det blir 

extremt svårt att veta om fartygen har skrotats på rätt sätt. Det är inte svårt att se det enorma 

problemet med ship breaking. Folket ombord dessa fartygen arbetar med att skrota fartygen 

utan skyddsutrustning. Det är en hemsk bild och det är många människor som omkommer på 

dessa arbetsplatser. Detta är bara ett exempel på svårigheterna att ställa rätt krav när det gäller 

mänskliga rättigheter. Därför vill GT&T försäkra sig om att de känner till och kan ställa rätt 

krav på sina leverantörer (Supply Manager, 19-04-2017). 

 
 
1.1 Leverantörer måste ge sina anställda en säker och hälsosam arbetsmiljö. 

 

1.2 Leverantören ska, förutom att uppfylla gällande lagar, uppfylla relevanta branschstandarder 

för arbetstider. Leverantörer måste tillhandahålla vilodagar och se till att all övertid är väl 

dokumenterad och kompenseras. 

 

1.3 Leverantörerna måste kompensera arbetare på ett sätt som uppfyller eller överträffar lokala 

minima standarder och i en mängd som är tillräcklig för att möta mänskliga behov i det 

grundläggande samhället. 

 

1.4 Leverantörerna måste som ge arbetstagarna möjlighet att fritt umgås med andra, skapa och 

ansluta sig till organisationer som de själva väljer och att förhandla kollektivt. Tetra Pak 

accepterar inte disciplinära eller diskriminerande åtgärder från arbetsgivaren mot anställda som 

väljer att fredligt och lagligt organisera eller gå med i en förening. 

 

1.5 Leverantörer får inte tolerera någon form av diskriminering vid rekrytering eller anställning. 

Detta inkluderar, men är begränsat till, diskriminering på grund av ras, etnisk tillhörighet, 

religion, ålder, kön, äktenskaps status eller sexuell läggning på arbetsplatsen. 

 

1.6 Leverantörer får inte använda någon form tvångsarbete. Allt arbete måste vara frivilligt. 

 

1.7 Leverantörerna får inte delta i eller stödja människohandel eller någon form av slaveri. 
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1.8 Leverantören får inte använda barnarbete. Inga personer får vara anställd eller sysselsatt i 

något arbete om de är under den lagliga arbetsåldern. Vidare kräver Tetra Pak att inget barn får 

vara engagerade i någon form av arbete som kan vara skadligt för hans / hennes hälsa, moraliska 

och social utveckling, även om den tillämpliga rättsliga arbetsåldern är under 18. 

 

1.9 Är alla anställda / arbetstagare över den minsta lagstadgade arbetsåldern? 

 

1.10 Har ditt företag kopior av bevis på födelsedatum för varje anställd / arbetare? 

 

1.11 Har ditt företag kontroller för att förbjuda och förhindra arbetstagare under 18 år att arbeta 

med högrisksituationer? 

 

1.12 Får alla anställda/arbetstagare åtminstone en dag i varje sju dagarsperioder (eller 

motsvarande) ledigt? 

 

1.13 Om lagligt tillåtet, tillåter ditt företag anställda/arbetstagare att ansluta sig till 

fackföreningar efter eget val? 

 
 
4.1.3 Anti-korruption  
 
Det var först för ca två år sedan GT&T började aktivet hantera Warehousing som en kategori. 

Då det inte finns en övergripande struktur eller strategi för hur dessa upphandlingar ska drivas. 

Ett bekymmer är mutor vid mellanlager för att få sina varor levererade snabbare vid dessa 

stationer. Warehousing i stort behov av att kartlägga vilka anti-korruptions specifikationer som 

ska ingå när de ska nominera potentiella leverantörer och hur de sedan kan utveckla en global 

strategi för klustren att använda när de ska kontraktera en leverantör (Supply Manager, 19-04-

2017). 

 

Kategorin har enbart varit en aktiv kategori under två år och under dessa två år har bara ett 

handfull upphandlingar genomförts. De supply managers som är ansvariga för kategorin har 

inte en bra kännedom över vilka anti-korruptions krav som ska ställas på leverantörerna. Anti-

korruption är en väldig viktig fråga då behovet av att utbilda personal inom detta området 

kommer att hjälpa Warehousing och GT&T att säkra sig mot dessa riskerna tidigare. Samt 

kommer detta att ge GT&T möjlighet att utvärdera leverantörer tidigt i 
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leverantörshanteringsprocessen. Detta kommer även bidra till att Warehousing i framtiden kan 

ha möjlighet att utveckla en övergripande global kategoristrategi som alla kluster kan följa 

(Supply Manager, 19-04-2017). Vid transport av gods med flygtransport förekommer det oftast 

tullhantering som i sin tur kräver granskningen om hur GT&T säkrar sig emot att det inte 

förekommer mutor och korruption (Supply Manager, 20-04-2017). Nedan presenteras de 

nuvarande kraven GT&T ställer på sina leverantörer: 

 
1.1 Leverantörerna får inte i genomförandet av sin verksamhet delta i bedrägeriverksamhet eller 

utpressning. Leverantörer får inte erbjuda, betala, begära eller acceptera någon form av muta. 

 

1.2 Har ditt företag instruktioner om hur anställda ska hantera situationer när en affärspartner 

erbjuder muta, eller om en person inom företaget har tagit eller gett muta? 

 

1.3 Har alla anställda/arbetstagare i företaget giltiga dokument som visar att de har rätt att arbeta 

i landet? 

 

1.4 Om agenter, mäklare eller kontraktsarbetare används dokumenteras arbetstider, övertid och 

lönebetalningar samt kan de erhållas när som helst? 

 

1.5 Har ditt företag ett skriftligt förfarande för att säkerställa att alla arbetstider och övertid är 

enligt lag? 

 
 

4.2	  Tetra	  Paks	  vektyg	  för	  att	  upprätthålla	  en	  socialt	  hållbar	  leverantörsportfölj	  

De utmaningar som GT&T står inför idag är hanteringen av leverantörsbasen utifrån ett socialt 

hållbarhetsperspektiv. Teamet känner att de har bra koll på vilka utmaningar de har, men känner 

att arbetet för att försäkra GT&T om att deras leverantörer gör det som är avtalet enligt Tetra 

Paks supplier code och Tetra Paks SAQ är svårt i dagsläget. Kategorierna är så pass mogen att 

de arbetar med samma leverantörer år efter år, så det tillkommer sällan nya leverantörer. Det 

blir tvärtom färre och färre på grund av uppköp och sammanslagningar. Detta gör att kategorin 

står inför unika utmaningar där samarbetet med leverantörer är det viktigaste då de leverantörer 

som används inom Tetra Pak redan har gått igenom de grundläggande stegen för att identifiera 

hållbarhetsområdena (Supply Manager, 19-04-2017). 
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De leverantörer som är aktiva för kategorierna har redan genomfört de standardiserade 

frågeformulären som HSEQ och Tetra Paks SAQ. Supply managers inom Road Freight säger 

att GT&T har en bra insikt i vilka de sociala hållbarhetsområdena är (Supply Manager, 19-04-

2017). 

 
Tetra Paks supplier code, HSEQ och Tetra Paks SAQ är tre verktyg som innefattar majoriteten 

av alla sociala hållbarhetsområden som existerar inom transport. Då kategorierna införlivas 

med de andra områdena som GT&T ansvarar för, leder detta till att de delar mycket av de 

sociala hållbarhetskrav som dessa kategorierna har. Exempelvis så ska gods transporteras med 

vägfrakt som sedan ska paketeras om i ett lager som en del av den totala leveranskedjan. Det 

blir därför väldigt svårt att identifiera exakta kategorispecifika sociala hållbarhetskrav för just 

en specifik kategori (Supply Manager, 20-04-2017). 

 
 
4.2.1 Hållbart inköp 
 
När Road Freight identifiera ett behov av nytt avtal, bjuds befintliga validerade leverantörer 

och en grupp nya potentiella deltagare in till en upphandling. Det är med de nya potentiella 

leverantörerna som Road Freight lägger fokus med sin utvärdering. De nya leverantörerna får 

registrera sig och genomföra HSEQ som används mest som grovfilter. Den uppfyller behov och 

ger Road Freight en mindre skara leverantörer. Då HSEQ är väldig Europa inspirerad så 

används den inte till leverantörer för exempelvis Nordamerika. Men den fyller funktionen att 

filtrera de leverantörer som inte är villiga att lägga ner tiden på att svara eller som får en dålig 

poängsättning inom HSEQ. Detta måste göras för att leverantörerna ska nå minimikraven för 

att delta i upphandlingen. De leverantörer som är kvalificerade genomföra ytterligare ett 

frågeformulär som består av specifika frågor för varje enskild upphandling. Då HSEQ är väldigt 

segmenterad så måste Road Freight komplettera den med något annat. Om leverantörerna har 

kommit så här långt så är det vid detta tillfälle som en RFI skickas ut till leverantörerna och det 

är även här som NDA och Tetra Paks supplier code skrivs på. Det är efter detta som leverantören 

får tillgång till budformuläret. Vid detta tillfälle bjuds alla potentiella leverantörer in till att 

träffa GT&T i Lund. Det är då GT&T kan verifiera att leverantörerna följer de kraven som ställs 

och har de certifieringar som de säger att de har (Supply Manager, 19-04-2017). 

 

I dagsläget involveras inte socialhållbarhet så mycket i upphandlingarna med en ny leverantör. 

Självklart ska alla leverantörer skriva på Tetra Paks supplier code. Sedan används HSEQ som 
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ett frågeformulär innan en RFI skickas ut till leverantörerna som ett sätt att grovsortera vilka 

leverantörer som potentiellt ska bjudas in till budgivning. Det är dock svårt att i dagsläget 

integrera socialhållbarhet med leverantörshanteringen (Supply Manager, 20-04-2017). 

 
 
Tetra Paks assurance system är en step-by-step guide i hur inköpsfunktioner ska arbeta med 

Tetra Paks responsible sourcing (RS). Tetra Paks assurance system är uppbyggt som bilden 

nedan visar. Assurance system är ett grundläggande verktyg för hur Tetra Paks supply managers 

ska hantera den aktiva leverantörsbasen så att alla delar i försörjningskedjan följer och 

upprätthåller en hållbar profil. Inom de olika delarna av pyramiden ska olika verktyg användas 

för att säkerställa att leverantörerna följer de krav som Tetra Pak har. Exempelvis måste alla 

potentiella leverantörer skriva på en supplier code innan de får komma till budgivning. Enbart 

de leverantörer som är aktiva inom Tetra Pak och GT&T får göra en Tetra Pak Self-assessment 

questionnaire (SAQ). Audit är utförda på enbart ett begränsat antal leverantörer för att 

säkerställa att de svaren som är givna vid SAQn stämmer. De leverantörer som är medverkande 

i audits är speciellt utvalda baserat på definierade kriterier såsom inköpsvolym och risker. 

Utifrån detta systemet utformas även KPI för hur många leverantörer som har skrivit under 

Tetra Paks supplier code, genomfört en SAQ och deltagit i en audit (Direktör, 08-03-2017). 

 

 
Figur 20. Tetra Paks Assurance system 

 
 
4.2.2 Tetra Paks etiska code och dess roll vid inköp 
 
Tetra Paks Code of Business Conduct for Suppliers (Supplier Code) är ett fundamentalt verktyg 

för inköpsfunktionerna. Supplier Code är grundnivån för Tetra Paks Assurance system och är 

ett skriftligt dokument som assisterar inköpsfunktionerna i att bygga relationer med sina 

Audit	  

Self-‐assessment	  
questionnaire

Supplier	  code
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leverantörer. Enligt Tetra Paks policy måste alla leverantörer skriva på supplier code innan de 

kan ingå i budgivning med Tetra Pak (Direktör, 08-03-2017). Supplier code är uppbygg på den 

internationella standarden FN:s Global Compact. Supplier code innehåller de krav Tetra Pak 

har på sina leverantörer.  

 

Nedan presenteras hur många av vägtransport leverantörerna som har en egen etisk kod och hur 

vilka områden denna koden innefattar.  

 

Har ditt företag en skriftlig policy eller uppförandekod som täcker sociala, etiska och 

miljömässiga frågor? 

Yes	  	   59	  

No	   0	  

In	  Progress	  	   4	  

N/A	  	   0	  

Blank	   2	  

Figur 21. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående uppförandekod. 
 

Om ja, bekräfta att policyn eller uppförandekoden omfattar följande område: 

 

A) Att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö. 

B) Rättvisa arbetstidsvillkor (t.ex. ge vilodagar och övertid korrekt dokumenterad). 

C) Rättvisa löner och förmåner (t.ex. juridiska löner, ersättning ska vara tillräcklig för att täcka 

grundläggande behov, övertid som är korrekt betald). 

D) Arbetsrättens rättigheter (t.ex. föreningsfrihet när det är lagligt tillåtet och inga 

diskriminerande och/eller disciplinära åtgärder för laglig och fredlig organisation). 

E) Diskriminering (t.ex. på grund av ras, etnicitet, religion, ålder, kön, civilstånd eller sexuell 

läggning). 

F) Fritt vald anställning (t ex ingen tvångs, bunden, ofrivillig, slaveri eller fängelsearbete). 

G) Ingen handel (t ex stödja eller engagera sig i någon form av handel eller slaveri). 

H) Ej skadligt barnarbete (t ex inga arbetstagare under lagstadgad ålder, ingen farlig arbetsplikt 

för arbetstagare under 18 år). 

I) mutor och korruption i alla dess former 

J) Miljöledning (t.ex. minimering av miljöpåverkan inom företagens räckvidd kan till exempel 

vara energi, utsläpp, avfall, vatten, kemikalier, hantering av biologiskt avfall). 
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K) Denna policy/uppförandekod omfattar ditt företags leverantörer, underleverantörer, 

inklusive eventuella användningar av agenter, mäklare och/eller användning av 

kontraktsarbetare. 

A	   59	  

B	   59	  

C	   56	  

D	   58	  

E	   59	  

F	   59	  

G	   57	  

H	   58	  

I	   58	  

J	   58	  

K	   53	  

Antal	  som	  har	  en	  code:	  	   59	  

Figur 22. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående sociala 
hållbarhetsområden. 
 

Det som är intressant att titta på är att nästan alla företag idag har en egen etisk kod och att de 

skriver under Tetra Paks egna. Men som vi vet med erfarenhet är att det inte är tillräckligt. Även 

då leverantörerna säger att de följer alla sociala hållbarhetskrav som GT&T ställer så måste vi 

försäkra GT&T om att de stämmer. En etisk kod är ett väldigt bra verktyg men den kräver 

förbättringar (Supply Manager, 20-04-2017). 

 
4.2.3 Leverantörernas självutvärdering 
 
Tetra Paks SAQ ämnar till att ge Tetra Pak information över hur deras leverantörer arbetar med 

och upprätthåller de krav som ställs genom Tetra Paks supplier code. Under 2017 är det krav 

från Tetra Pak att alla “Key Suppliers” ska genomföra en SAQ. SAQ är ett verktyg som används 

av Tetra Pak för redan aktiva leverantörer. Syftet är att utvärdera leverantörernas egna syn på 

hur socialt hållbar deras egna organisation är. SAQ berör en rad olika områden som exempelvis 

miljö, arbetas standard och anti-korruption (Direktör, 08-03-2017). 

 

Nedan presenteras några av de svaren som är intressanta att titta på då leverantörer kan svara 

på ett sätt och agera i ett annat. Detta gör det väldigt viktigt för Tetra Pak att utvärdera om 
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leverantörerna har svarat sanningsenligt och vilka som ska undergå en audit (Supply Manager, 

19-04-2017). 

 

Som exempel kan vi se att det är väldigt få leverantörer som har undertecknat FN:s Global 

Compact. Men nästan alla har en etisk code som innefattar nästan alla sociala 

hållbarhetsområden.  

 
Har ditt företag undertecknat FN:s Global Compact? 

Yes	  	   12	  

No	   37	  

In	  Progress	  	   2	  

N/A	  	   12	  

Blank	   2	  

Figur 23. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående FN:s Global Compact. 
 

Det är även intressant att se att även då leverantörerna har en etisk kod vad det gäller mänskliga 

och arbetstagares rättigheter, så är det del av dem som inte utför riskbedömningar.  

 

Gör ditt företag årliga riskbedömningar avseende mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter? 

Yes	  	   44	  

No	   11	  

In	  Progress	  	   2	  

N/A	  	   6	  

Blank	   2	  

Figur 24. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående riskbedömningar 
avseende mänskliga rättigheter.  
 
 
Även utbildningar inom anti-korruption är något som enbart några av leverantörerna utför inom 

sin verksamhet.  

 

Utför ditt företag årliga riskbedömningar i samband med mutor och korruption? 

Får anställda/arbetstagare Anti-korruptionsutbildning? 

Yes	  	   44	  

No	   13	  
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In	  Progress	  	   1	  

N/A	  	   4	  

Blank	   3	  

Figur 25. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående riskbedömningar 
avseende Anti-Korruption.  
 
Att skriva på avtal och att låta leverantörer fylla ut och besvara HSEQ och SAQn är ett bra sätt 

att identifiera sociala hållbarhetsområdena. Det är väldigt viktigt att därefter verkligen görs en 

löpande uppföljning. Detta uppger Road Freight måste bli deras nästa steg. Detta säger Road 

Freight är väldigt viktigt för att försäkra sig om att de som leverantörerna säger att de gör också 

faktisk görs. Samt att när Tetra Pak utför en audit och finner brister, att leverantörerna faktisk 

åtgärdar dessa bristerna (Supply Manager, 19-04-2017). 

 
 
4.2.4 Tetra Paks uppföljning och utvärdering av leverantörer 
 
Audits är till för att kontrollera om leverantörer följer de krav som ställs av Tetra Pak Supplier 

Code. Bedömning av vilket företag som ska få en audit baseras på Tetra Paks SAQ svar, risk, 

spend och relation. Tetra Pak väljer leverantörer för att utföra en audit med hjälp av ett 

tredjeparts företag. Leverantörerna måste använda ett företag som tillhör Sedex. Vid auditen 

dokumenteras allt som ska åtgärdas hos leverantören som också får en viss tid för att åtgärda 

bristerna (Direktör, 08-03-2017). 

 

Tyvärr har socialhållbarhet halkat långt ner på prioriteringslistan. Inom upphandlingar med 

leverantörer kräver GT&T att alla leverantörer ska skriva på Tetra Paks supplier code. Detta är 

dock bara en check in the box, det förekommer inget uppföljningsarbete med de krav som 

GT&T ställer på sina leverantörer inom kategorin Sea Freight. Leverantörsbasen för Sea 

Freight är så liten att det är svårt att integrera socialhållbarhet i inköpsprocessen för det finns 

helt enkelt inte så många leverantörer att välja på. Tetra Paks SAQ är bra till en början men den 

saknar en konkret uppföljningsstrategi. GT&T kan inte försäkra sig om att det som 

leverantörerna svara på inom Tetra Paks SAQ stämmer förrän en audit har gjorts. I dagsläget 

har bara ett fåtal audits utförts hos leverantörerna. Under det senaste halvåret har Sea Freight 

arbetat dagligen med att överhuvudtaget få plats på fartygen som ska transportera varorna för 

Tetra Pak. Så för Sea Freight har prioritering blivit att försörjningskedjan ska fungera. Priser, 

ledtider och leveranssäkerhet har blivit prioriteringen. Det som Sea Freight i framtiden vill 

åstadkomma är en öka medvetenheten om socialhållbarhet, samt att sammanställa och ta bort 
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alla ”red flags” som identifieras i Tetra Pak SAQ. Här vill Sea Freight exempelvis få alla 

leverantörer att skriva på FN:s Global Compact och att de uppfyller internationella standarder 

(Supply Manager, 19-04-2017). Även då majoriteten av leverantörerna har mål för att uppnå 

deras prestandard så är det inte många som har certifieringar eller implementerat standarder. 

 

Har ditt företag implementerat OHSAS 18001 hanteringssystem? 

Yes	  	   7	  

No	   46	  

In	  Progress	  	   4	  

N/A	  	   3	  

Blank	   5	  

Figur 26. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående OHSAS 18001. 
 

Har ditt företag implementerat ISO 26000-standarden? 

Yes	  	   2	  

No	   51	  

In	  Progress	  	   3	  

N/A	  	   4	  

Blank	   5	  

Figur 27. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående ISO 26000.  
 

Har ditt företag implementerat SA8000-standarden? 

Yes	  	   1	  

No	   51	  

In	  Progress	  	   4	  

N/A	  	   4	  

Blank	   5	  

Figur 28. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående SA8000. 
 
 
I dagsläget utförs väldigt få audit generellt för GT&T. För att en leverantör ska få en extern 

audit så måste det vara delaktiga i Sedex som är en plattform där audits offentliggörs och där 

en Sedex partner utför auditen. Som tydliggörs nedan kan vi enkelt se att det är väldigt få 

leverantörer som är delaktiga i Sedex och därmed också inte kan ta del av audits än (Supply 

Manager, 19-04-2017). 
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Är ditt företag på Sedex-plattformen? 

Yes	  	   10	  

No	   40	  

In	  Progress	  	   3	  

N/A	  	   7	  

Blank	   5	  

Figur 29. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående Sedex-plattformen.  
 

Supply managers på GT&T vill gärna se en förbättring av antalet audit som utförs och att 

uppföljningsarbetet verkligen utförs av leverantören som sociala hållbarhetskrav inte nås 

(Supply Manager, 19-04-2017). När leverantörerna själva har frågats om de utför interna eller 

har undergått någon extern audit så utför majoriteten av vägfraktsleverantörerna interna audits. 

Dock så har bara ca hälften av alla vägtransportleverantörer deltagit i externa audits på någon 

av deras kontor under de senaste tre åren.  

 

Har ditt företag internrevisioner på din arbetsplats relaterad till sociala och / eller etiska 

aspekter? 

Yes	  	   47	  

No	   12	  

In	  Progress	  	   2	  

N/A	  	   0	  

Blank	   4	  

Figur 30. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående internrevisioner.  
 

Har din organisation haft en extern revision om sociala och / eller etiska aspekter inom de 

senaste tre åren? 

Yes	  	   32	  

No	   28	  

In	  Progress	  	   0	  

N/A	  	   1	  

Blank	   4	  

Figur 31. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående externa revsioner.  
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Det som är det viktigas för GT&T för att i framtiden kunna ha en socialt hållbar 

leverantörsportfölj är att leverantörerna implementerar och får godkänt att de uppfyller kraven 

efter internationella standarder. Detta tycker Road och Sea Freight är den störas utmaningen 

idag. Grund arbetet har gjorts men uppföljningsarbetet är inte riktigt där de ska vara i dagsläget 

(Supply Manager, 19-04-2017). 
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5	  Analys	  	  
Detta kapitel kommer att ställa det insamlade empiriska materialet mot teorin för att 

besvara studiens problemformuleringar. I första avsnittet presenteras vilka sociala 

hållbarhetskrav som GT&T borde ställa på sina leverantörer och varför. Hälsa och 

säkerhet kommer först, följt av mänskliga och arbetstagares rättigheter. Slutligen 

analyseras Anti-corruption. Däreter kommer frågeställning två att besvaras, där Tetra 

Paks nuvarade sätt att uppräta sin sociala hållabrhet ställs emot insamlad teori.  

5.1	  Vilka	  är	  de	  sociala	  hållbarhetskrav	  som	  GT&T	  borde	  ställa	  vi	  samarbete	  med	  en	  3PL	  
leverantör?	  	  

Analys för frågeställning ett, kommer att jämföra de identifierade sociala hållbarhetskraven 

som presteras i teorin med den insamlade empiri från HSEQ, SAQ, intervjuer och Tetra Paks 

etiska kod för leverantörerna. Först kommer en presentation om området betydelse diskuteras 

för att sedan mynna ut i de områden där empirin och teorin skiljer sig. Inom dessa områdena 

kommer fördjupade analyser göras för varför det är viktigt för GT&T att inkludera dessa kraven 

vi val av leverantör. Slutligen kommer en kort lista presenteras av studiens sammanfattning 

över vilka sociala hållbarhetskrav GT&T borde ställa på sina leverantörer inom de olika 

områdena. Supply Manager (19-04-2017) säger att behovet av att kartlägga vilka specifika 

sociala hållbarhetskrav som finns kommer att hjälpa GT&T att utvärdera och ställa rätt krav på 

sina leverantörer.  

 
5.1.1 Hälsa och säkerhet 
 

En av de största sociala hållbarhetsfrågorna som 3PL branschen står inför är avtalsvillkor. Det 

har exponerats i massmedian hur chaufförer lever och verkar under förskräckliga 

arbetsförhållanden. Chaufförerna kommer från låglöneländer och anställs under kortare 

perioder att köra lastbilar. Under arbetstiden sover de i lastbilarna och har inte tillgång till 

rinnande vatten eller andra grundläggande mänskliga behov såsom toaletter. GT&T har 

nolltolerans för leverantörer som utnyttjar människor på detta viss. Verktygen och kunskapen 

att ställa rätt säkerhetskrav på leverantörerna ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är idag 

bristande för GT&T (Supply Manager, 19-04-2017). Hälsa och säkerhet för alla arbetstagarna 

är väldigt viktigt för att ha en hållbar organisation. Internationella standarder ställer krav på 

företag att ge sina arbetstagare en trygg och säker arbetsplats. För att en arbetsplats ska fungera 

så krävs det att regler och arbetsvillkor finns som skyddar de anställda (ISO 26000: SA8000). 
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Studien finner att hälsa och säkerhet är ett av områdena som GT&T bör ta hänsyn till vid val 

av 3PL leverantör. Säkerhet för alla involverade arbetstagare inom de olika delarna av 

transporten är viktigt. Att säkerställa att krav som utbildningar och adekvata säkerhets åtgärder 

på arbetsplatser upprätthålls är viktigt för att leverantörerna ska vara hållbara. Inom GT&Ts 

upphandlingar ställs en rad olika krav som en leverantör skall uppfylla för att har möjligheten 

att samverka med GT&T. Nedan presenteras de sociala hållbarhetskrav som GT&T borde lägga 

till vid sin utvärdering av leverantörer. Dessa krav har identifierats från de empiriskt insamlade 

fakta som berör området hälsa och säkerhet. Därefter har det jämförts med teorin från SA8000 

och ISO 26000 för att finna vilka möjligheter GT&T har att komplettera sina nuvarande krav.  

 

De kriterier som har lagts till från teorin är följande:   

•   Om faror kvarstår efter effektiv minimering eller eliminering av orsakerna till alla faror 

på arbetsmiljön ska organisationen tillhandahålla personal med lämplig personlig 

skyddsutrustning efter behov på egen bekostnad.  

GT&T har inom sin SAQ ställt frågan om leverantören utför riskbedömningar. Men inte 

klargjort vad en leverantörs åtagande är när dessa risker har identifierats. Det är väldigt viktigt 

att inte bara säkerställa att organisationen tillhandahåller en säker arbetsmiljö för arbetstagarna 

utan även att de ständigt förbättrar den genom riskanalyser och uppföljningsarbete (SA8000). 

Därför tycker studien att GT&T borde ytterligare ställa krav som innefattar förtydligande från 

leverantörens sida kring vilka förbättrings arbeten de driver. Samt att GT&T ska ha möjlighet 

att granska dokumentation kring förbättringsarbetet på leverantörens arbetsplatser.  

 

•   Organisationen ska för användning av all personal tillhandahålla fri tillgång till: rena 

toalettanläggningar, dricksvatten, lämpliga utrymmen för måltidsavbrott och i 

förekommande fall sanitära anläggningar för lagring av livsmedel. 

Inom område hälsa och säkerhet har GT&T ställt som krav att leverantörer ska ge sina 

arbetstagare en hälsosam arbetsplats genom följande fråga: Om boende tillhandahålls är det 

rent, säkert och uppfyller arbetarnas grundläggande behov? (Tetra Pak SAQ). Men GT&T 

ställer inga specifika krav på att arbetsmiljön för arbetstagarna är tillfredställande. Därför är en 

rekommendation att utveckla frågan så att den innefattar områdena: rena toalettanläggningar, 

dricksvatten, lämpliga utrymmen för måltidsavbrott och i förekommande fall sanitära 

anläggningar för lagring av livsmedel (SA8000). Studien finner att många av kraven som ställs 

av GT&T är generaliserbara det blir därför svårt att ställa konkreta krav på leverantörerna och 

säkerställa att uppfyller kraven efter vad GT&T förväntar sig. Därför rekommenderar studien 
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att specifika krav ställs på 3PL leverantörerna utifrån vad som är applicerbart på dessa 

leverantörerna för att minska missförstånd. Med en ökad precision över vilka krav som är 

ställda kommer också leverantörerna förstå exakt vad som förväntas a GT&T.   

 

•   Tar organisationen ett större ansvar att förbättra samhället genom sina aktiviteter? 

GT&T ställer inga krav eller frågar om deras leverantörer gå utöver det etiska ansvaret som de 

har. Carroll (1991) visar inom sin pyramid att ett filantropiskt ansvar är den högsta punkten på 

pyramiden. GT&T kan inkludera filantropiska frågor för att avgöra om deras leverantörer går 

utöver vad som krävs för att verkligen förbättra den sociala miljön inom samhället. Studien har 

observerat att GT&T vill främja de leverantörer som presterar väl inom social hållbarhet. Men 

att de inte ger leverantörerna utrymme för att presentera om de faktisk går utöver de ställda 

kraven för att förbättra sitt samhälle. Studien rekommenderar att GT&T inte bara ställer kravet 

att leverantören inom sin egen organisation ställer krav om hälsa och säkerhet. Utan aktivt 

bidrar med att samhället blir mer säkert och hållbart. Ett sätt som studien kan tänka sig att en 

leverantör kan uppnå detta är att lära barn hur chaufförer tänker och beter sig i trafiken. Detta 

för att öka barens förståelse över hur lastbilar fungerar och även hur personerna bakom ratten 

agerar.  

 

•   Organisationen ska utse en ledande befattningshavare som ansvarar för att säkerställa 

en säker och hälsosam arbetsplatsmiljö för all personal.  

GT&T har identifierat behovet av att lära arbetstagare hur de ska utföra sitt jobb säkert samt att 

säkerställa att leverantörerna utvärderar hur säker arbetsmiljön är. SA8000 visar att utseendet 

av en befattningshavare som ansvarar för att säkerställa en säker arbetsplatsmiljö är väldigt 

viktigt. Detta kommer stödja att organisationen har dedikerad personal som ständigt arbetar 

med att driva säkerhetsfrågor. Studien hade rekommenderat GT&T att öppna en dialog med 

sina leverantörer om det finns någon säkerhets ansvarig som har en ledande befattning hos 

leverantören. En etablerad dialog kan innebära bättre samarbeta och ge GT&T en inblick i hur 

leverantörerna utvecklar säkerheten inom sin organisation. Att ha någon som är dedikerad till 

uppgiften att främja hälsan och säkerheten inom en organisation är väldigt viktig då som Supply 

Manager, 19-04-2017 säger att det i dagsläget är bristande för de chaufförer som är verksamma 

inom 3PL brunchen.  

 

•   Organisationen ska se till att alla sovsalar som tillhandahålls för personal är rena, 

säkra och uppfyller grundläggande behov.  
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Då studien innefattar 3PL leverantörer så förekommer det att arbetstagare spenderar lägre tid 

på skepp och lastbilar vid transporter. Ett problem som Road Freight har identifierat är just 

levnadsstandarden för chaufförer. Det är därför extra viktigt för GT&T att försäkra sig om att 

alla leverantörer tillhandahåller rena och adekvata sovsalar för sina arbetstagare (SA8000). Att 

verkligen ställa specifika krav på leverantörerna är viktigt. Då GT&T hanterar globala avtal så 

är det väldigt svårt att ställa exakt samma krav på alla leverantörer. Men det betyder inte att det 

inte ska göras. Studien finner att mer specifika krav som alla leverantörer kan rätta sig efter är 

viktigt för att vissa att GT&T gemensamt med leverantörerna vill höja standarden för alla 

arbetstagarna.  

 

•   Organisationen ska bedöma alla risker på arbetsplatsen för nya, väntande och 

ammande mödrar för att säkerställa att alla rimliga åtgärder vidtas. 

•   Lokaler, hallar och kontorsområden i organisationen ska vara utrustade med 

rökdetektorer, brandsläckare och sprinklersystem. 

I dagsläget har inte GT&T identifierat behovet av att säkerställa att leverantörerna 

tillhandahåller en säker arbetsplats för väntande och ammande mödrar (SA8000). GT&T ställer 

kravet på att en leverantör ska ha rökdetektorer, brandsläckare och sprinklersystem. Men att 

träning ska utövas enbart för brand. Dessa två kraven representerar vikten med att ha specifika 

krav för ammande mödrar är det viktigt att ha en extra försiktighet med på alla arbetsplatser. 

Att ställa som krav att inte enbart ha en trygg arbetsmiljö för alla utan även specifikt belysa 

ammande mödrar kan få leverantörerna att tänka på en minoritet inom organisationen som de 

kanske inte hade haft i åtanke annars. Samt att enbart ställa krav om brandsäkerhet är kanske 

adekvat för svenska leverantörer. Men i områden där jordbävningar och översvämningar är mer 

frekventa så blir det viktigt för GT&T att försäkra sig om att leverantörerna har en plan samt 

träna på nödutrymningar vid brand, översvämning och jordbävning. 

 

Bilden nedan presenterar en sammanfattning över de sociala hållbarhetskrav som studien 

rekommenderar GT&T att ställa på en 3PL leverantör inom området för hälsa och säkerhet.  
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Figur 32. Sammanfattning för hälsa och säkerhet. 
 
 
5.1.2 Mänskliga och arbetstagares rättigheter 
 
Mänskliga och arbetstagarens rättigheter innebär att organisationer ombeds att stödja och 

respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter. Detta kan inkludera avskaffande av 

diskriminering vid anställning och sysselsättning till faktiskt avskaffande av barnarbete. 

Organisationer har krav som att se till att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter 

(ISO 26000; FN:s Global Compact). Vid intervjun med Sea Freight presenterads studien till 

konceptet av ship breaking. Vid ship breaking så körs fartyg upp på en strand oftast i 

Bangladesh där den inhemska befolkningen skrotar fartyget på stranden utan skyddsutrustning 

och detta leder till att många omkommer vid skrotningen av dessa fartygen (Supply Manager, 

19-04-2017). Det som oftast händer är att sjöfraktsleverantörer säljer fartygen när de ska skrotas 

och sedan säljs de vidare ett antal gånger tills igen vet vem som äger dem. Detta gör att det blir 

extremt svårt att veta om fartygen har skrotats på rätt sätt. (Supply Manager, 19-04-2017). För 

att uppnå gemensamma mänskliga rättigheter krävs det att alla tar ett gemensamt ansvar. Det 

•Organisationen	  ska	  ha	  skriftlig	  policy	  som	  rör	  arbetsmiljön	  och	  deras	  åtagande.
•Organisationen	  ska	  tillhandahålla	  en	  säker	  och	  hälsosam	  arbetsmiljö.	  
•Organisationen	  ska	  utföra	  årlig	  riskbedömning.	  
•Organisationen	  ska	  ha	  adekvat	  utbildning	  när	  det	  gäller	  droger,	  alkohol	  och	  säker	  
körning.
•Är	  alla	  lastbilar	  utrustade	  med	  all	  nödvändig	  säkerhetsutrustning.	  Som	  inkluderar	  
säkerhetsbälte,	  hastighetsbegränsare	  och	  alkoholinterlock.
•Om	  risker	  identifieras	  så	  ska	  organisationen	  åtgärda	  dessa.	  
•Tar	  organisationen	  ett	  större	  ansvar	  att	  förbättra	  samhället	  igenom	  deras	  aktiviteter?
•Alla	  chaufförer	  ska	  ha	  tillgång	  till	  rena	  toalettanläggningar,	  dricksvatten,	  lämpliga	  
utrymmen	  för	  måltidsavbrott.
•Organisationen	  ska	  utse	  en	  ledande	  befattningshavare	  som	  ansvarar	  för	  att	  säkerställa	  
en	  säker	  och	  hälsosam	  arbetsplatsmiljö	  för	  all	  personal.	  
•Organisationen	  ska	  se	  till	  att	  alla	  chaufförer	  följer	  alla	  lagar.
•Organisationen	  ska	  se	  till	  att	  alla	  sovsalar	  som	  tillhandahålls	  för	  personal	  är	  rena,	  säkra	  
och	  uppfyller	  grundläggande	  behov.	  
•Organisationen	  ska	  tillhandahålla	  personal	  med	  lämplig	  personlig	  skyddsutrustning	  efter	  
behov	  på	  egen	  bekostnad.
•Organisationen	  ska	  bedöma	  alla	  risker	  på	  arbetsplatsen	  för	  nya,	  förväntade	  och	  
ammande	  mödrar	  för	  att	  säkerställa	  att	  alla	  rimliga	  åtgärder	  vidtas.
•Organisationen	  ska	  säkerställa	  att	  all	  tekniskutrustning	  och	  IT-‐säkerhet	  uppfyller	  deras	  
säkerhetskrav.
•Organisationen	  ska	  ha	  en	  plan	  samt	  träna	  på	  nödutrymningar	  vid	  brand,	  översvämning	  
och	  jordbävning.
•Lokalerna,	  hallar	  och	  kontorsområden	  i	  organisationen	  ska	  vara	  utrustade	  med	  
rökdetektorer,	  brandsläckare	  och	  sprinklersystem.

Hälsa	  och	  Säkerhet	  
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är därför väldigt viktigt för organisationer att främja arbetet med mänskliga rättigheter för 

samhället (ISO 26000; FN:s Global Compact). Ship breaking är ett av många exempel på hur 

svårt det kan vara att ställa rätt krav på leverantörer Därför vill GT&T försäkra sig om att de 

känner till och kan ställa rätt krav på sina leverantörer (Supply Manager, 19-04-2017). Nedan 

presenteras de relevanta empiriska insamlade fakta som berör området mänskliga och 

arbetstagarens rättigheter. Teorin från FN:s Global Compact, SA8000 och ISO 26000 

presenteras som jämförelse för att få fram vilka krav som GT&T borde ställa på en leverantör 

när det gäller området mänskliga och arbetstagarens rättigheter.  

 

5.1.2.1	  Barnarbete	  	  
När det gäller frågan kring barnarbete så skiljer sig inte Tetra Paks krav från de som är ställda 

av de presenterade teorierna. Därför har följande tre krav sammanställts för att innefatta alla 

delarna av kraven mot barnarbete. Organisationen får inte delta eller stödja användningen av 

barnarbete. Om arbetstagare under 18 år arbetar får de ej arbeta under högrisksituationer. 

Organisationer ska arbeta med faktiskt avskaffande av barnarbete. Barnarbete är ett nolltolerans 

ämne, inga barn ska tvingas eller utnyttjas för arbete och därför så inkluderas detta kravet av 

studien. Leverantörerna ska enligt kraven avskaffa barnarbete och följa de lagar som gäller vid 

barnabete.  

 
 

5.1.2.2	  Slavarbete	  	  
Tetra Paks supplier code har som krav att ”Leverantören ska, förutom att uppfylla gällande 

lagar, uppfylla relevanta branschstandarder för arbetstider”. Dock så visar SA8000 att mer 

specifika krav kan ställas enligt följande.  

•   Organisationen ska inte göra avdrag på lön för disciplinära ändamål.  

•   Organisationen får inte använda avtal, falsk lärlingsutbildning eller andra system för att 

undvika att uppfylla sina skyldigheter gentemot personal enligt gällande lagar. 

•   Om övertid krävs så ska det vara frivilligt och ska inte begäras regelbundet. 

Leverantörer måste tillhandahålla vilodagar och se till att all övertid är väl dokumenterad och 

kompenseras. GT&T har dock inte inkluderat SA800 krav på att organisationen inte ska göra 

avdrag på lönen för disciplinära ändamål och att övertid inte ska begäras regelbundet. Inte heller 

har GT&T inkluderat att organisationen inte får använda falsk lärlingsutbildning eller andra 

system för att undvika att uppfylla sina skyldigheter gentemot personal enligt gällande lagar. 

Därför rekommenderas att denna del inkluderas i Tetra Paks supplier code. Det är inte 
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tillräckligt att enbart be leverantörerna att på egenhand bestämma vad de tycker är tillräckligt 

för att uppnå en social hållbarhet. GT&T måste ställa specifika krav för att försäkra sig om att 

leverantörerna inte tolkar kraven fel eller ”tar de med en nypa salt”. Att ställa konkreta specifika 

krav ökar trovärdigheten och bidrar med att det inte uppkommer missförstånd angående vilka 

kraven faktisk är.  

 

5.1.2.3	  Diskriminering	  	  
Vid granskning av Tetra Paks krav mot diskriminering var fyndet att Tetra Pak ställer som krav 

att organisationen inte får delta i eller stödja diskriminering. Organisationen ska inte tillåta 

något beteende som är hotande, missbrukande, exploaterande eller sexuellt tvångsmässigt, 

inklusive gester, språk och fysisk kontakt (SA8000). Dock presenterar SA8000 ytterligare ett 

område som GT&T inte har observerat i dagsläget.  

•   Organisationen får inte under några omständigheter utsätta personalen för graviditet 

eller oskuldstest. 

I dagsläget existerar det inget krav på leverantörerna att inte utsätta personalen för graviditet 

eller oskuldstest. SA8000 rekommenderar att organisationer ska ta hänsyn till detta krav. Som 

nämnts tidigare så kan det vara svårt för leverantörer och GT&T att veta hur olika länder, 

branscher eller leverantörer agerar inom vissa områden. Att ett svenskt företag skulle utföra 

oskuldstester är nästan ofattbart. Men då det förekommer enligt SA8000 så är det väldigt viktigt 

att belysa och ställas som krav för alla leverantörer att dessa typer av tester inte ska förekomma. 

Om inte GT&T är medveten om att det är något som förekommer så finns det säkerligen 

leverantörer som också är ovise. Därför är det väldigt viktigt att ställa specifika krav på 

leverantörerna så att även de har möjlighet att utvärdera sina egna leverantörer och ställa likande 

krav på dem (Van Weele, 2012).  

 

5.1.2.4	  Arbetstider	  	  
Organisationen ska följa gällande lagar, kollektivavtal, branschstandarder, raster och helgdagar. 

Alla arbetstagare får åtminstone en dag i varje sju dagarsperioder (eller motsvarande) ledigt 

(SA8000). Detta kravet stämmer nästan exakt överens med det kravet som är ställt av GT&T i 

dagsläget enligt GT&Ts SAQ. Där kravet är ställt enligt följande ”Får alla 

anställda/arbetstagare åtminstone en dag i varje sju dagarsperioder (eller motsvarande) ledigt?” 

(Tetra Paks SAQ). Alla arbetstagare ska ha rätt till helgdagar och ledighet enlighet avtal, därför 

ska detta inkluderas som ett krav för alla leverantörer hos Tetra Pak.  
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5.1.2.5	  Lön	  och	  avtal	  	  
Tetra Pak har formella krav på sina leverantörer att de ska uppfylla kraven; ”Leverantörer får 

inte använda någon form tvångsarbete. Allt arbete måste vara frivilligt.” Dock kan detta 

utvecklas utifrån SA8000 och ISO 26000 genom att beskriva exakt vilka rättigheter en 

arbetstagare har.  

•   Varken organisationen eller någon enhet som levererar arbete till organisationen ska 

hålla tillbaka någon del av personalens lön, förmåner, egendom eller handlingar för att 

tvinga personal att fortsätta arbeta för organisationen. 

•   Personal ska ha rätt att lämna arbetsplatsens lokaler efter att ha fullföljt en standard 

arbetsdag och vara fria att säga upp sin anställning förutsatt att de ger ett rimligt 

tillkännagivande till deras organisation. 

En ständig utveckling av krav är viktigt, studiens rekommendation är att GT&T inkluderar 

dessa specifika kraven för lön och avtal då detta kommer bidra till mer transparens med 

leverantörerna. Detta kommer också bidra till en öppnare dialog med leverantörerna angående 

hur Tetra Pak själv agerar i dessa frågorna och hur de ställer sig till dessa kraven. Att ställa krav 

som att organisationer inte får undanhålla lön, förmåner och egendom hjälper inte enbart GT&T 

att försäkra sig om att leverantören uppfyller kraven. Även arbetstagarna ska ha möjlighet att 

ta del av denna informationen för att de ska veta sina rättigheter. Det är därför denna studien 

lägger så mycket vikt på att framhäva dessa specifika krav som GT&T borde ställa på sina 3PL 

leverantörer.  

 

5.1.2.6	  Rätt	  till	  kollektivavtal	  
All personal ska ha rätt att fritt umgås med andra, skapa och ansluta sig till fackföreningar efter 

eget val för att förhandla kollektivt med organisationen. I situationer där rätten till 

föreningsfrihet och kollektivförhandlingar är begränsad enligt lag, ska organisationen tillåta 

arbetstagare att fritt välja sina egna representanter. Organisationen ska se till att 

fackföreningsmedlemmar, arbetstagarrepresentanter och annan personal som arbetar med att 

organisera arbetstagare inte utsätts för diskriminering (SA8000). Om lagligt tillåtet, tillåter ditt 

företag anställda/arbetstagare att ansluta sig till fackföreningar efter eget val? (Tetra Paks 

SAQ). Tetra Pak ställer övergripande samma krav på sina leverantörer angående kollektivavtal 

som SA8000 gör. Den enda skillnaden är att Tetra Pak berör diskriminering separat och inte 

specifikt för kollektivområdet. Men kraven är samma och ska inkluderas i den slutgiltiga 

sammanfattningen kring vilka krav GT&T ska ställa på sina leverantörer. Fackförening är ett 
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av de områdena som bidrar med att höja levnadsstandarden för alla inom en organisation och 

ska vara en del av arbetstagrensrättigheter.  

 

Nedan presenteras de krav som studien rekommendera GT&T att ställa på sina leverantörer när 

det gäller området mänskliga och arbetstagarens rättigheter. 

 

 
Figur 33. Sammanfattning för mänskliga och arbetstagarens rättigheter. 

•Organisationen	  får	  inte	  delta	  eller	  stödja	  användningen	  av	  barnarbete.
•Om	  arbetstagare	  under	  18	  år	  arbetar	  får	  de	  ej	  arbeta	  under	  högrisksituationer.
•Organisationer	  ska	  arbeta	  med	  faktiskt	  avskaffande	  av	  barnarbete.

Barnarbete	  

•Organisationen	  får	  inte	  delta	  i	  eller	  stödja	  användningen	  av	  tvångsarbete.	  
•Varken	  organisationen	  eller	  någon	  enhet	  som	  levererar	  arbete	  till	  organisationen	  ska	  hålla	  tillbaka	  
någon	  del	  av	  personalens	  lön,	  förmåner,	  egendom	  eller	  handlingar	  för	  att	  tvinga	  personal	  att	  
fortsätta	  arbeta	  för	  organisationen.
•Personal	  ska	  ha	  rätt	  att	  lämna	  arbetsplatsens	  lokaler	  efter	  att	  ha	  fullföljt	  en	  standard	  arbetsdag	  
och	  vara	  fria	  att	  säga	  upp	  sin	  anställning	  förutsatt	  att	  de	  ger	  ett	  rimligt	  tillkännagivande	  till	  
organisation.
•Varken	  organisationen	  eller	  någon	  enhet	  som	  levererar	  arbete	  till	  organisationen	  ska	  stödja	  eller	  
utöva	  människohandel.

Slavarbete

•Organisationen	  får	  inte	  delta	  i	  eller	  stödja	  diskriminering.
•Organisationen	  ska	  inte	  tillåta	  något	  beteende	  som	  är	  hotande,	  missbrukande,	  exploaterande	  eller	  
sexuellt	  tvångsmässigt,	  inklusive	  gester,	  språk	  och	  fysisk	  kontakt.
•Organisationen	  får	  inte	  under	  några	  omständigheter	  utsätta	  personalen	  för	  graviditet	  eller	  
oskuldstest.
•Organisationen	  ska	  inte	  delta	  i	  eller	  tolerera	  användningen	  av	  kroppsstraff,	  psykiskt	  och	  fysiskt	  
tvång	  eller	  muntligt	  missbruk	  av	  personal.

Diskriminering

•Organisationen	  ska	  följa	  gällande	  lagar,	  kollektivavtal,	  branschstandarder,	  raster	  och	  helgdagar.
•Alla	  arbetstagare	  får	  åtminstone	  en	  dag	  i	  varje	  sju	  dagarsperioder	  (eller	  motsvarande)	  ledigt.
•Om	  övertid	  krävs	  så	  ska	  det	  vara	  frivilligt	  och	  ska	  inte	  begäras	  regelbundet.

Arbetstider

•Organisationen	  ska	  se	  till	  att	  lönerna	  för	  en	  normal	  arbetsvecka	  inklusive	  övertid	  alltid	  ska	  uppfylla	  
minst	  lagstadgade	  eller	  industriella	  miniminormer	  och	  är	  tillräcklig	  för	  att	  möta	  mänskliga	  behov	  i	  
ett	  grundläggande	  samhälle.
•Organisationen	  ska	  inte	  göra	  avdrag	  på	  lönen	  för	  disciplinära	  ändamål.	  
•Organisationen	  får	  inte	  använda	  avtal,	  falsk	  lärlingsutbildning	  eller	  andra	  system	  för	  att	  undvika	  
att	  uppfylla	  sina	  skyldigheter	  gentemot	  personal	  enligt	  gällande	  lagar.

Lön	  och	  avtal	  

•All	  personal	  ska	  ha	  rätt	  att	  fritt	  umgås	  med	  andra,	  skapa	  och	  ansluta	  sig	  till	  	  fackföreningar	  efter	  
eget	  val	  för	  att	  förhandla	  kollektivt	  med	  organisationen.

Rätt	  till	  kollektivavtal	  
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5.1.3 Anti-korruption 
 

Både FN:s Global Compact och ISO 26000 ger bra grunder när det gäller anti-korruption. När 

dessa ramverken jämförs med Tetra Paks supplier code och de frågorna som ställs i Tetra Paks 

SAQ så kan vi se att Tetra Pak ställer de kraven som är rekommenderad från ramverken. Därför 

är det väldigt viktigt för Tetra Pak att utöver dessa ramverken fokusera på specifika områden 

för att öka hur väl de kan identifiera korruptionsrisker. 

•   Har ditt företag instruktioner om hur anställda ska hantera situationer när en 

affärspartner erbjuder muta, eller om en person inom företaget har tagit eller gett muta? 

•   Leverantörerna får inte i genomförandet av sin verksamhet delta i bedrägeriverksamhet 

eller utpressning. Leverantörer får inte erbjuda, betala, begära eller acceptera någon 

form av muta. 

Som punkterna visar så lägger Tetra Pak stort fokus på mutor och dess inverkan. Men detta är 

inte hela sanningen då korruption är ett stort bekymmer över hela världen. På grund av den 

begränsade forskningen kring frågor angående mutor och korruption. Ett bekymmer är mutor 

vid mellanlager för att få sina varor levererade snabbare vid dessa stationer. GT&T är i stort 

behov av att kartlägga vilka anti-korruptions specifikationer som ska ingå när de ska nominera 

potentiella leverantörer och hur de sedan kan utveckla en global strategi för klustren att använda 

när de ska kontraktera en leverantör (Supply Manager, 19-04-2017). Undersökningen som 

Joseph et al., (2016) utförde inkluderar ett index som består av 40 artiklar som utvecklats från 

tidigare litteratur och flera organisationers publicerade rapporter. Observation av flera 

organisationers årsrapporter, hållbarhetsrapporter, tidigare litteratur och 

rapporteringsindikatorer från GRI (Joseph et al., 2016). Utifrån den undersökningen har 

följande punkter identifierats som GT&T borde lägga till i arbetet mot anti-korruption. 

 
•   Organisationen, dess anställda eller agenter får klargör åtaganden att de inte ger direkta 

eller indirekta bidrag till politiska partier, organisationer eller privatpersoner som 

arbetar med politiken som ett sätt att få fördelar i affärstransaktioner. 

I Joseph et al., (2016) undersökning är ett av områdena redovisning för att bekämpa mutor. 

Leverantörerna ska inte bidra till politiska partier, organisationer eller privatpersoner. Syftet är 

att leverantörerna inte ska få affärsmässiga fördelar genom att bidra till politiska ändamål. 

Därför har detta kravet lyfts fram för att GT&T ska kunna säkerställa att leverantörerna inte 

ingår i någon form av korruption. Då mutor inte är det ända området där organisationer kan 

missköta sig så är det väldigt viktigt att kartlägga alla områden så att GT&T och Tetra Pak är 
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medvetna om det. Det är även viktigt att vissa för Tetra Pak som Joseph et al., (2016) har funnit 

i sin studie att organisationer kan använda bidrag från välgörenheten och sponsring som ett 

svepskäl för mutor. För att säkerställa att leverantörerna inte sponsrar eller tar emot bidrag från 

politiska organisationer så rekommenderar Joseph et al., (2016) att organisationen offentliggör 

alla bidrag och sponsringar. Detta i samverkan med att organisationen bör ha en politik mot 

korruption och program baserat på affärsprinciper. Detta kommer att öka transparensen hos 

leverantörerna, säkerställa hur de arbetar med anti-korruption och ge GT&T en bättre inblick i 

deras verksamhet. GT&T har i dagsläget identifierat att det är viktigt att säkerställa att 

leverantörerna utför årliga riskbedömningar och ger sina anställda utbildning inom anti-

korruption. Men det finns inga krav på leverantörerna att ha en transparens när det gäller hur 

de hanterar politiska bidrag. Därför är det viktigt för GT&T att inkludera dessa punkter.  

 

•   Organisationen ingår en dialog med frivilligorganisationerna och allmänheten för att 

främja sin medvetenhet om samarbete mot bestickning och utpressning. 

Som Carroll (1991) visar i sin pyramid är det viktigt för organisationer att gå utöver sitt etiska 

ansvar. GT&T har idag väldigt få punkter inom sin SAQ eller supplier code som 

rekommenderar leverantörer att ta ett filantropiskt ansvar. Därför tycker studien att det är viktigt 

att belysa Joseph et al., (2016) punk om att organisationer ska ingå i dialoger med 

frivilligorganisationerna och allmänheten för att främja sin medvetenhet om anti-korruption. 

Att också stödja organisationer som arbetar mot korruption inom samhället vissa på en öppenhet 

hos leverantörerna som ökar transparens hos dem. Detta borde GT&T värdera högt då detta kan 

leda till bättre samarbeten med leverantörerna då de kanske är villigare att ge ut uppgifter och 

samarbeta.  

 

•   Organisationen	  gör	  det	  klart	  att	   ingen	  anställd	  kommer	  att	  drabbas	  av	  uppsägning,	  

straff	  eller	  andra	  negativa	  följder	  för	  att	  vägra	  att	  betala	  mutor.	  Även	  om	  sådan	  vägran	  

kan	  leda	  till	  att	  organisationen	  förlorar	  affärer.	  	  

GT&T måste säkerställa att deras leverantörer förmedlar till sina anställda att ingen anställd 

kommer att drabbas av uppsägning, straff eller andra negativa följder för att vägra att betala 

mutor. Detta är en viktig del som leverantörerna måste förmedla till sina anställda. Joseph et 

al., (2016) säger att detta är styrelsens och ledningens ansvar. Enligt studien så är det upp till 

GT&T i samverkan med sina leverantörer att utbilda personalen på vad deras rättigheter är. Att 

vissa på att ingen anställd kommer komma till straff om de visar för sin organisation att 
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korruption förekommer inom organisationen är ett viktigt krav som GT&T borde införa. Som 

Van Weele (2012) och Antonio (2011) nämner är det väldigt viktigt att inte enbart ställa krav 

på leverantörerna utan att leverantörerna i sin tur ställer kraven vidare på sina leverantörer. Det 

är därför väldigt viktigt att GT&T ställer krav att leverantörerna också ställer samma krav på 

sina leverantörer för att säkerställa att hela försörjningskedjan är socialt hållbar. 

 

•   Bolaget rapporterar antalet kontrakt som avslutats. 

Om leverantör eller underleverantörer inte följer krav som är ställda eller följer lagar och regler 

angående korruption, är det väldigt viktigt att dessa leverantörer säger upp sina avtal. Därför 

rekommenderar Joseph et al., (2016) att organisationer rapporterar om de har avslutat kontrakt. 

GT&T har idag inget krav på att leverantörer ska förmedla om de har avslutat några avtal. 

Studien rekommenderar att leverantörerna offentliggör för GT&T att om kurroption eller mutor 

upptäcks att det faktiskt leder till konsekvenser för de underleverantörerna. Detta blir ett sätt att 

öka tilltron till en leverantör och skapa bättre transparens för hela försörjningskedjan.  

 
Utifrån SAQ, HSEQ, SA8000, ISO 26000 och teori från Joseph et al., 2016 så har följande 17 

underkriterier sammanställts. Dessa 17 underkriterier är de krav som studien tycker att GT&T 

ska utvärdera en leverantör på när de gäller området anti-korruption.  
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Figur 34. Sammanställning av kriterier för Anti-korruption.  
 

5.2	  Hur	  kan	  GT&T	  säkerställa	  att	  de	  väljer	  de	  mest	  socialt	  hållbara	  leverantörerna	  av	  3PL	  
tjänster?	  	  

 
Medverkan av inköpsfunktionen i CSR har benämningen ”purchasing social responsibility” 

(Carter och Jennings, 2004). Inom Tetra Pak kallas detta för responsible sourcing (Direktör, 08-

03-2017). Responsible sourcing har karaktären av CSR, men är avvikande på grund av 

inköpsavdelningens distinkta interaktion leverantörer, samhället och interna medarbetare 

(Carter och Jennings, 2004).  

 

Hållbar utveckling inom inköp handlar om att företag försäkrar sig om att köpa in varor och 

tjänster som uppfyller behovet utan att ha en negativ effekt på samhället (Van Weele, 2012). 

•Organisationen	  ska	  utföra	  riskbedömningar	  i	  samband	  med	  mutor	  och	  korruption.
•Får	  anställda	  /	  arbetstagare	  Anti-‐korruptionsutbildning?
•Har	  organisationen	  alla	  lämpliga	  byggplaner,	  tillstånd,	  licenser,	  inspektionsrapporter	  
enligt	  lokala	  lagar.
•Har	  din	  organisation	  instruktioner	  om	  hur	  anställda	  ska	  hantera	  situationer	  när	  en	  
affärspartner	  erbjuder	  muta,	  eller	  om	  en	  person	  inom	  organisationen	  har	  tagit	  eller	  givit	  
muta?
•Organisationen	  får	  inte	  i	  genomförandet	  av	  sin	  verksamhet	  delta	  i	  bedrägeriverksamhet	  
eller	  utpressning.	  Leverantörer	  får	  inte	  erbjuda,	  betala,	  begära	  eller	  acceptera	  någon	  
form	  av	  muta.
•Förbjuder	  organisationen	  sina	  anställda	  att	  söka,	  arrangera	  eller	  acceptera	  mutor	  
avsedda	  för	  arbetstagarens	  förmån	  eller	  för	  den	  anställdes	  familj,	  vänner,	  medarbetare	  
eller	  bekanta.
•Organisationen,	  dess	  anställda	  eller	  agenter	  klargör	  att	  de	  inte	  ger	  direkta	  eller	  indirekta	  
bidrag	  till	  politiska	  partier,	  organisationer	  eller	  privatpersoner	  som	  arbetar	  med	  
politiken	  som	  ett	  sätt	  att	  få	  fördelar	  i	  affärsrelationer.
•Organisationen	  säkerställer	  att	  bidrag	  till	  välgörenhet	  och	  sponsring	  inte	  används	  som	  
svepskäl	  för	  mutor.
•Organisationen	  offentliggör	  all	  sina	  bidrag	  till	  välgörenhet	  och	  sponsring.
•Organisationen	  bör	  ha	  en	  politik	  mot	  korruption	  och	  program	  baserat	  på	  affärsprinciper.	  
•Organisationen	  bör	  föra	  dialog	  med	  frivilligorganisationerna	  och	  allmänheten	  för	  att	  
främja	  sin	  medvetenhet	  om	  samarbete	  mot	  bestickning	  och	  utpressning.
•Organisationen	  ska	  göra	  det	  klart	  att	  ingen	  anställd	  kommer	  att	  drabbas	  av	  uppsägning,	  
straff	  eller	  andra	  negativa	  följder	  för	  att	  vägra	  att	  betala	  mutor.	  Även	  om	  sådan	  vägran	  
kan	  leda	  till	  att	  organisationen	  förlorar	  verksamheten.
•Upprättande	  av	  uppförandekoder	  gäller	  korruptionspraxis.
•Upprättande	  av	  whistle-‐blowing	  praxis.
•Organisationen	  utför	  sina	  upphandlingsmetoder	  på	  ett	  rättvist	  och	  öppet	  sätt.
•Organisationen	  utföra	  extern	  kontroll	  för	  att	  försäkra	  sig	  om	  leverantörers	  åtagande	  
mot	  korruption.	  
•Organisationen	  rapporterar	  antalet	  kontrakt	  som	  avslutats.

Anti-‐korruption
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Under intervjuerna med GT&T blev det uppenbart att de supply managers som är ansvariga för 

kategorierna har bra koll på vilka utmaningar de står inför. Att skriva på ett code of conduct 

och få leverantörerna att utvärdera deras egna sociala hållbarhet är ett bra sätt att identifiera 

hållbarhetsområdena (Supply Manager, 19-04-2017). Men det är inte tillräckligt. Det är väldigt 

viktigt att det görs en löpande uppföljning, vilket Road Freight och Sea Freight uppger måste 

bli deras nästa steg. Vidare är det väldigt viktigt att försäkra sig om att det som leverantörerna 

säger att de gör också faktisk görs (Supply Manager, 19-04-2017). Tetra Pak följer en strategi 

med benämningen assurance system som är en step-by-step guide i hur inköpsfunktioner ska 

arbeta med Tetra Paks responsible sourcing. Denna strategi innefattar områdena av code of 

conduct, leverantörernas självutvärdering och audits (Direktör, 08-03-2017). 

 
5.2.1 Etiska coder och dess roll vid inköp  
 
Ett företags etik eller code of conduct är en redogörelse som etablerar företagens principer, etik 

och uppförande regler, praxis eller företagsfilosofi. (Caracsco och Singh, 2003). Tetra Paks 

Code of Business Conduct for Suppliers (Supplier Code) innefattar mänskliga och arbetstagares 

rättigheter, anti-korruption och miljö. Supplier coden är baserat på FN:s Global Compact. 

Supplier Code är grundnivån för Tetra Paks Assurance system, alla leverantörer måste skriva 

under att de följer allt som supplier coden säger för att få vara med i en upphandling (Direktör, 

08-03-2017: Supply Manager, 19-04-2017). 

 

Då en generell modell eller standard inte finns för etiska koder så finns en stor mängd 

variationer på etiska koder. (O'Dwyer och Madden, 2006). Fler och fler företag som vill 

utveckla sin image som en pålitlig partner publicerar köpetiska kod eller leverantörs guider. 

Dessa koder ställer krav på leverantörer inom de hållbarhetsområden som nämns inom de 

köpetiska koderna (Anon, 2015).  Ett exempel på detta är vägtransportleverantörerna som har 

utfört Tetra Paks SAQ där frågan ställdes: Har ditt företag en skriftlig policy eller 

uppförandekod som täcker sociala, etiska och miljömässiga frågor? 59 svarade ja enligt figuren 

nedan.  

 

Yes	  	   59	  

No	   0	  

In	  Progress	  	   4	  

N/A	  	   0	  
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Blank	   2	  

Figur 35. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående uppförandekod. 
 

Om ja så ska leverantörerna bekräfta att policyn eller uppförandekoden omfattar följande 

område: 

 

A) Att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö. 

B) Rättvisa arbetstidsvillkor (t.ex. ge vilodagar och övertid korrekt dokumenterad). 

C) Rättvisa löner och förmåner (t.ex. juridiska löner, ersättning ska vara tillräcklig för att täcka 

grundläggande behov, övertid som är korrekt betald). 

D) Arbetsrättens rättigheter (t.ex. föreningsfrihet när det är lagligt tillåtet och inga 

diskriminerande och/eller disciplinära åtgärder för laglig och fredlig organisation). 

E) Diskriminering (t.ex. på grund av ras, etnicitet, religion, ålder, kön, civilstånd eller sexuell 

läggning). 

F) Fritt vald anställning (t ex inget tvång, bunden, ofrivillig, slaveri eller fängelsearbete). 

G) Ingen handel (t ex stödja eller engagera sig i någon form av handel eller slaveri). 

H) Ej skadligt barnarbete (t ex inga arbetstagare under lagstadgad ålder, ingen farlig arbetsplikt 

för arbetstagare under 18 år). 

I) Mutor och korruption i alla dess former 

J) Miljöledning (t.ex. minimering av miljöpåverkan inom företagens räckvidd kan till exempel 

vara energi, utsläpp, avfall, vatten, kemikalier, hantering av biologisk mångfald). 

K) Denna policy/uppförandekod omfattar ditt företags leverantörer, underleverantörer, 

inklusive eventuella användningar av agenter, mäklare och/eller användning av 

kontraktsarbetare. 

 

Utifrån dessa hållbarhets kriterier kan vi se att nästan alla leverantörerna har en etisk kod som 

innefattar alla de ovanstående kriterierna.  

A	   59	  

B	   59	  

C	   56	  

D	   58	  

E	   59	  

F	   59	  

G	   57	  
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H	   58	  

I	   58	  

J	   58	  

K	   53	  

Antal	  som	  har	  en	  code:	  	   59	  

Figur 36. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående områden inom etisk kod. 
 

Dock är inte enbart en signatur på ett papper eller en egen etisk kod tillräckligt. Enligt Supply 

Manager (19-04-2017) är det bara en check in the box, det måste förekomma ett 

uppföljningsarbete med de krav som GT&T ställer på sina leverantörer. Van Weele (2012) 

styrker detta genom att efter implementering av en etisk kod på Philips, erbjöd Philips alla deras 

dåvarande leverantörer att själva utföra en självutvärdering. Antonio (2011) säger i sin studie 

att inköpsfunktioner som har en uppförande eller etiskkod inte enbart kan nöja sig med och tro 

på att leverantören följer den. De måste också göra den fullständigt genom att genomföra flera 

utvärderingar och oanmälda interna/externa revisioner för att kontrollera leverantörens PSR-

prestanda. 

 
5.2.2 Leverantörernas självutvärdering   
 
Självutvärdering omfattar utveckling av specialiserade frågeformulär som nödvändig 

kvalitativa data kan samlas in genom. Huvuddelen av en SAQ är att identifiera styrkor och 

förbättringsområden för den organisation som anges baserat på dessa utvärderingskriterier 

(Politis och Siskos, 2010). Ojasoo (2016) säger i sin studie att standardiserade frågeformulär är 

effektiva för etiska revison av organisationer. En god bild kan skapas över vilka sociala 

hållbarhetskrav organisationen upprätthåller och gör det möjligt att minska gapet mellan 

organisationer. Inom Tetra Pak ämnar SAQn att ge Tetra Pak information över hur deras 

leverantörer arbetar med och upprätthåller de krav som ställs genom Tetra Paks supplier code 

(Direktör, 08-03-2017). Enligt Van Weele (2012) och undersökningen som Philips gjorde så 

kunde en trend observeras. Leverantörer som hade skrivit under att de verkligen följde Philips 

etiska kod, kunde i verkligheten inte uppnå de krav som var ställda. Det är därför väldigt 

intressant att titta på vissa av de svaren som GT&Ts egna leverantörer har gett. Exempelvis 

samma leverantörer som säger att de har en egen etisk kod där de följer kraven om mänskliga 

rättigheter. Men där enbart 44 av 65 leverantörer gör årliga riskbedömningar, om inte 

riskbedömningar görs hos leverantörerna hur kan GT&T då vara säkra på att de faktisk följer 

alla regler avseende mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter?  
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Gör ditt företag årliga riskbedömningar avseende mänskliga rättigheter och arbetstagarens 

rättigheter? 

Yes	  	   44	  

No	   11	  

In	  Progress	  	   2	  

N/A	  	   6	  

Blank	   2	  

Figur 37. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående årliga riskbedömningar 
avseende mänskliga rättigheter. 
 

Eller om leverantörerna inte utbildar sin personal inom hållbarhetsfrågor som exempelvis anti-

korruption. Hur kan GT&T då vara säkra på att personalen hos leverantörerna vet vad som är 

mutor och hur de ska agera i sådana situationer?  

 

Får anställda/arbetstagare anti-korruptionsutbildning? 

Yes	  	   44	  

No	   13	  

In	  Progress	  	   1	  

N/A	  	   4	  

Blank	   3	  

Figur 38. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående anti-
korruptionsutbildning.  
 

För att verkligen säkerställa att leverantör svarade trovärdigt på både etiska koder och 

självutvärderingsformuläret är utförande av revisoner hos leverantörerna väldigt viktigt (Van 

Weele, 2012). 

 

5.2.3 Uppföljning och utvärdering av leverantörer  
 
En audit eller revison är granskningen av en företags rapporter vanligtvis deras finansiella men 

kan även omfatta alla områden av verksamheten. Dessa granskningar görs av någon som är 

oberoende av organisationen som blir granskad. Syftet med en revision är att skapa en 

uppfattning om huruvida den information som presenteras i rapporterna är trovärdig. (PWC 

2017). Hållbarhetsrapportering hjälper organisationer att ställa in mål, mäta prestanda och 

hantera förändringar för att göra verksamheten mer hållbar. En hållbarhetsrapport ger 

information om en organisations effekter vare sig de är positiva eller negativa (GRI 2015). Idag 
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använder Tetra Pak audits för att kontrollera om leverantörer följer de krav som ställs av Tetra 

Pak Supplier Code. De utvalda leverantörerna baseras på Tetra Paks SAQ svar, deras risknivå 

och Tetra Paks spend hos leverantören. När en audit ska utföras måste leverantörerna använda 

ett företag som tillhör Sedex (Direktör, 08-03-2017). Sedex är ett företag som erbjuder audits 

för företag där deras resultat samlas på Sedex globala databas. I dagsläget finns det mer än 38 

000 medlemmar i över 150 länder (Sedex 2017). Som vi kan se utifrån SAQ svaren så är väldigt 

få leverantörer på Sedex-plattformen. Detta är ett väldigt viktigt steg för GT&T att fortsätta att 

driva, då desto fler leverantörer som finns på plattformen desto mer kommer transparensen öka 

för hela försörjningskedjan.  

 

Är ditt företag på Sedex-plattformen? 

Yes	  	   10	  

No	   40	  

In	  Progress	  	   3	  

N/A	  	   7	  

Blank	   5	  

Figur 39. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående Sedex-plattformen.  
 

Vid auditen dokumenteras allt som ska åtgärdas hos leverantören, som också får en viss tid för 

att åtgärda bristerna (Direktör, 08-03-2017). Det är väldigt viktigt att undersöka om det finns 

motsägelser mellan CSR-rapporter eller uppförandekoder och verkligt beteende. Revision av 

social hållbarhet bidra till ökad insyn i en organisation. Att identifiera, bedöma och analysera 

etiska risker hjälper organisationer att identifiera potentiella biverkningar i tid, vara mer 

proaktiva för att hantera risker. En etikrevision gör att den externa revisonen kan kartlägga och 

analysera bolagets överensstämmelse med internationella standarder, CSR-rapporter, utvärdera 

försörjningskedjans funktion och öka transparensen hos organisationer (Ojasoo, 2016). Som vi 

kan observera i SAQ svaren angående om leverantörer utför interna och externa etiska 

revisioner. Så utför majoriteten av vägtransportleverantörerna interna revisioner men där enbart 

hälften har haft en extern revison inom de senaste tre åren.  

 

Har ditt företag internrevisioner på din arbetsplats relaterad till sociala och / eller etiska 

aspekter? 

Yes	  	   47	  

No	   12	  
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In	  Progress	  	   2	  

N/A	  	   0	  

Blank	   4	  

Figur 40. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående internrevisioner.  
 

Har din organisation haft en extern revision om sociala och / eller etiska aspekter inom de 

senaste tre åren? 

Yes	  	   32	  

No	   28	  

In	  Progress	  	   0	  

N/A	  	   1	  

Blank	   4	  

Figur 41. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående externa revsioner.  
 

Dock som vi kunde se tidigare så är enbart tio vägtransportleverantörer och fyra 

sjöfraktsleverantörer medverkande i Sedex-plattformen. Detta innebär att även då 

leverantörerna har haft revisoner så är det inte tillgängliga för GT&T. För att öka hur GT&T 

kan säkra sig emot de sociala hållbarhetsriskerna som existerar är det väldigt viktigt att alla 

aktiva leverantörer ingår i Sedex så att de kan dela med sig av sina revisioner.  

 

Ytterligare ett sätt för att öka trovärdigheten och transparensen hos leverantörerna är att öka 

antalet leverantörer som skriver under FN:s Global Compact. Men också genom att stödja och 

premiera de leverantörer som har standarder eller certifieringar. Vid sammanställningen av 

Tetra Paks SAQ för kategorierna Road- och Sea Freight kan områden observeras där 

leverantörerna måste förbättra sin öppenhet. Det är väldigt få leverantörer inom kategorien 

Road och Sea Freight som har undertecknat FN:s Global Compact. Dessa standarder och 

certifieringar har samma syfte som en revison, att öka transparensen.   

 

Har ditt företag undertecknat FN:s Global Compact? 

Yes	  	   12	  

No	   37	  

In	  Progress	  	   2	  

N/A	  	   12	  

Blank	   2	  
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Figur 42. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående underteckning av FN:s 
Global Compact.  
 

Det är väldigt viktigt att leverantörerna skriver under FN:s Globla Compact. Denna standard 

erbjuder ett ramverk samt verktyg för hur organisationer ska gör för att upprätthålla en socialt 

hållbar politik och att rapportera om deras genomförande (FN 2000). Ett första steg är att få 

leverantörerna ombord på erkända standarder. Som presenterat tidigare under kap 5.2.1 Etiska 

coder och dess roll vid inköp, så ser vi att nästan alla leverantörer har en etisk kod där de säger 

att de uppfyller alla socialahållbarhets krav. Men enbart ett fåtal av dem har skrivit under FN:s 

Global Compact och väldigt få leverantörer har certifiernagar eller standarder som de följer. 

Nedan presnteras några av de certifiernignar som leverantörerna kan in gå i för att öka hur de 

arbetar med sociala hållbarhets frågor.  

 

Har ditt företag implementerat OHSAS 18001 hanteringssystem? 

Yes	  	   7	  

No	   46	  

In	  Progress	  	   4	  

N/A	  	   3	  

Blank	   5	  

Figur 43. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående OHSAS 18001.  
 

Har ditt företag implementerat ISO 26000-standarden? 

Yes	  	   2	  

No	   51	  

In	  Progress	  	   3	  

N/A	  	   4	  

Blank	   5	  

Figur 44. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående ISO 26000.  
 

Har ditt företag implementerat SA8000-standarden? 

Yes	  	   1	  

No	   51	  

In	  Progress	  	   4	  

N/A	  	   4	  

Blank	   5	  
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Figur 45. Road Freight leverantörers svar på SAQ frågan angående SA8000.  
  
Sammanfattningsvis kan vi se att Tetra Paks assurance system följer Van Weeles (2012) 

hållbarhetsprocess till punkt och pricka. Först att skapa och få leverantörerna att skriva på en 

etisk kod, få leverantörerna att följa upp svaren med en självutvärdering som kan ge en bättre 

inblick i hur de arbetar. För att slutligen utföra audits hos leverantörerna för att verkligen 

säkerställa att de följer kraven. Men som Van Weele (2012) nämner är det inte tillräckligt. 

GT&Ts leverantörer är bara första steget. GT&T måste få sina leverantörer att ställa samma 

krav på sina underleverantörer. Detta problem visar sig väldigt tydligt för Sea Freight. Deras 

stora utmaning är ship breaking. Ship breaking hanteras inte specifikt i verken SAQn eller 

HSEQ trots detta är det ett av Sea Freights största bekymmer (Supply Manager, 19-04-2017). 

Men bara att identifiera problemet och inkludera det i deras krav mot leverantörerna är inte 

tillräckligt som Van Weele (2012) och Philips har bevisat. Det som oftast händer är att 

sjöfraktsleverantörer säljer fartygen när de ska skrotas och sedan säljs de vidare ett antal gånger 

tills igen vet vem som äger dem. Detta gör att det blir extremt svårt att veta om fartygen har 

skrotats på rätt sätt (Supply Manager, 19-04-2017). 

 

Dock säger Van Weele (2012) och Antonio (2011) att även då revisioner är en process som 

fungerar för att utvärdera leverantörer så är det inte tillräckligt. Relationer mellan inköpare och 

leverantörerna måste etableras. Det är svårt för köparorganisationen att ha koll på CSR-

prestanda hos leverantörens underleverantörer. Dessutom visar Antonio (2011) studie att 

underleverantörer är en specifik fråga som borde vara mer involverad i PSR-genomförandet. 

Det är inte tillräckligt att enbart försäkra organisationen om att deras huvudleverantörer följer 

hållbarhetskraven. Utan hela försörjningskedjan måste upprätthålla en hållbar profil (Van 

Weele, 2012).  

 

5.2.4 Utvärdering av leverantörer före upphandling  
 
Supply managers inom Road Freight säger att GT&T har en god insikt i vilka krav de vill ställa 

på sina leverantörer. Utmaningen de GT&T står inför är dock hur de säkerställa att 

leverantörerna följer dessa kraven (Supply Manager, 19-04-2017). En av de största sociala 

hållbarhetsfrågorna som hela vägtransportbranschen står inför är chaufförernas avtalsvillkor. 

Sea Freight har å sin sida bekymmer angående leverantörernas val vid skrotning av skepp. 

Verktygen och kunskapen att hantera komplexa problem är idag bristande vid GT&T. Vissa 

länder har agerat mot orättvisorna som chaufförerna utsätt för och har fastställt att vissa 
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miniminivåer gäller. Dock kräver detta ett arbete i fler länder, lagstiftare behöver arbeta med 

dessa frågor för att på så sätt förbättra villkoren. Under tiden vet inte Road Freight hur de själva 

kan utvärdera potentiella leverantörer före upphandlingar (Supply Manager, 19-04-2017).  

 

På grund av dessa svårigheter vill studien presentera ett verktyg för GT&T genom vilken de 

själva kan utvärdera leverantörer innan en upphandling sker. Verktyget är baserat på de 

områden som är funna i kap 6.1 och innefattar en MFMEA analys som är utvecklad av (Ping-

Shun och Ming-Tsung, 2013). Analysen är en genombrytande metod som kommer göra att 

GT&T enkelt kan försäkra sig om att deras leverantörer följer alla sociala hållbarhetskrav. Med 

MFMEA analysen som har blivit modifierad för att passa leverantörsutvärdering vid sociala 

hållbarhetsfrågor kan användas för att avgöra vilka av leverantörerna som är bäst inom området. 

För att visa hur verktyget kan användas för GT&T ska ett hypotetiskt exempel utföras enligt en 

MFMEA analys vid valet av två olika vägtransportleverantörer.  

 

Modifierat felläge och effektanalys (MFMEA) är en strukturerad riskbedömningsmetod som 

kan användas för att utvärdera potentiella leverantörer ur ett riskperspektiv. MFMEA-metoden 

kan identifiera de risker som kan uppstå vid valet av en leverantör. Dessa risker karaktäriseras 

sedan efter sannolikhet för förekomst (O), allvarlighetsgraden för den identifierade risken (S) 

och organisationens möjlighet att identifiera risker (D). Dessa tre delar sammanställs sedan för 

att ge ett riskprioritetsnummer (RPN). RPN används därefter för att utvärdera de identifierade 

riskerna som tilldelas varje leverantör (Sangeetha, Mphi och Saravanan, 2016).  

 

Under exemplet kommer två leverantörer benämnda leverantör A och B utvärderas på kriteriet 

”Hälsa och Säkerhet” med underkriterierna som är tagna från figur 45 samt presenterade 

nedanför. Leverantörerna ska undergå MFMEA analysen för att sedan jämföras för att se vilken 

av leverantörerna agerar bäst inom området hälsa och säkerhet.  

•   Organisationen ska ha skriftlig policy som rör arbetsmiljön och dess åtaganden. 

•   Organisationen ska tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö.  

•   Organisationen ska utföra årlig riskbedömning.  

•   Organisationen ska ha adekvat utbildning när det gäller droger, alkohol och säker 

körning. 

•   Är alla lastbilar utrustade med all nödvändig säkerhetsutrustning. Som då inkluderar 

säkerhetsbälte, hastighetsbegränsare och alkoholinterlock. 

•   Om risker identifieras ska organisationen åtgärda dessa.  
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•   Tar organisationen ett större ansvar att förbättra samhället genom sina aktiviteter? 

•   Alla chaufförer ska ha tillgång till rena toalettanläggningar, dricksvatten och lämpliga 

utrymmen för måltidsavbrott. 

•   Organisationen ska utse en ledande befattningshavare som ansvarar för att säkerställa 

en säker och hälsosam arbetsplatsmiljö för all personal.  

•   Organisationen ska se till att alla chaufförer följer alla lagar. 

 

Först måste vi få fram allvarlighetsgraden för de identifierade riskerna (S) på en skala från ett 

till fem där ett är lägsta och fem är högsta för hälsa och säkerhet (Ping-Shun och Ming-Tsung, 

2013). Följande fem punkter har skapats för att ge GT&T en skala där de kan utvärdera 

leverantören på.  

1: Leverantören har en god social hållbar agenda.  

2: Leverantören har en bra social hållbar agenda.  

3: Leverantören har en tillfredställande social hållbar agenda.  

4: Leverantören har en bristande social hållbar agenda. 

5: Leverantören har nästan ingen social hållbar agenda. 

 

Dessa punkter agerar som ett sätt att ge ett värde till frågor som kan verka svåra att ge poäng. 

Detta betyder alltså att om vi tar underkriteriet ” organisationen ska ha skriftlig policy som rör 

arbetsmiljön och dess åtaganden”, samt ger leverantör A en tvåa och leverantör B en etta. Så 

innebär detta att för leverantör A så tror vi att denna leverantör har en bra social hållbar agenda 

när det gäller att ha en skriftlig policy. Leverantör B tror vi har en god social hållbar agenda. 

Nedan presenteras poängsättningen för identifierade risken (S) för båda leverantörerna.  

 

Underkriterier  Poäng 

Lev A  

Poäng 

Lev B 

Organisationen ska ha skriftlig policy 

som rör arbetsmiljön och dess 

åtaganden. 2 1 

Organisationen ska tillhandahålla en 

säker och hälsosam arbetsmiljö.  3 2 

Organisationen ska utföra årlig 

riskbedömning.  2 3 
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Organisationen ska ha adekvat 

utbildning när det gäller droger, alkohol 

och säker körning. 1 2 

Är alla lastbilar utrustade med all 

nödvändig säkerhetsutrustning. Som då 

inkluderar säkerhetsbälte, 

hastighetsbegränsare och 

alkoholinterlock. 1 1 

Om risker identifieras så ska 

organisationen åtgärda dessa.  

3 1 

Tar organisationen ett större ansvar att 

förbättra samhället igenom deras 

aktiviteter? 4 2 

Alla chaufförer ska ha tillgång till rena 

toalettanläggningar, dricksvatten och 

lämpliga utrymmen för måltidsavbrott. 2 1 

Organisationen ska utse en ledande 

befattningshavare som ansvarar för att 

säkerställa en säker och hälsosam 

arbetsplatsmiljö för all personal.  3 2 

Organisationen ska se till att alla 

chaufförer följer alla lagar. 
1 3 

Figur 46. Poängsättningen för identifierade risken (S) för leverantörerna A och B.  
 

När allvarlighetsgraden för den identifierade risken (S) har etablerats som beskrivet ovan, ska 

sannolikhet för förekomst (O) identifieras. Detta görs på samma sätt som med identifieringen 

av risker. En skala från ett till fem där ett är lägsta och fem är högsta för förekomsten (O) av 

risker (Ping-Shun och Ming-Tsung, 2013). Dessa fem punkter har studien kommit fram till åt 

GT&T:  

1: Leverantören uppfyller alltid sina sociala hållbarhetskrav.   

2: Leverantören uppfyller nästan alltid sina sociala hållbarhetskrav. 
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3: Leverantören uppfyller oftast sina sociala hållbarhetskrav. 

4: Leverantören uppfyller sällan sina sociala hållbarhetskrav. 

5: Leverantören uppfyller nästan aldrig sina sociala hållbarhetskrav. 

 

Frågan är nu hur stor är sannolikheten att leverantör A ”uppfyller alltid sina sociala 

hållbarhetskrav” eller ” uppfyller nästan aldrig sina sociala hållbarhetskrav” när det gäller 

frågan ”organisationen ska se till att alla chaufförer följer alla lagar.” Om vi väljer poängen ett, 

så innebär det att utifrån den informationen vi har av leverantör A så tror vi att när det gäller 

området ”organisationen ska se till att alla chaufförer följer alla lagar” så uppfyller leverantör 

A alltid sina sociala hållbarhetskrav. Samma process ska appliceras på leverantör B och 

underkriterierna för båda leverantörerna. Som ett exempel kan vi ta ” organisationen ska utföra 

årlig riskbedömning. ” för leverantör B och ger poängen fem. Detta innebär att i frågan om 

leverantör B utför årlig riskbedömning så har vi identifierat att leverantören antigen inte gör 

riskbedömningar överhuvudtaget eller att riskbedömningarna görs otillfredsställande. Därför 

ges poängen fem för detta underkriterium. Nedan presenteras den fullständiga poängsättningen 

för båda leverantörernas sannolikhet för förekomst (O).  

 

Underkriterier  Poäng 

Lev A  

Poäng 

Lev B 

Organisationen ska ha skriftlig policy 

som rör arbetsmiljön och dess 

åtaganden. 1 1 

Organisationen ska tillhandahålla en 

säker och hälsosam arbetsmiljö.  2 2 

Organisationen ska utföra årlig 

riskbedömning.  4 5 

Organisationen ska ha adekvat 

utbildning när det gäller droger, alkohol 

och säker körning. 1 3 

Är alla lastbilar utrustade med all 

nödvändig säkerhetsutrustning. Som då 

inkluderar säkerhetsbälte, 2 2 
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hastighetsbegränsare och 

alkoholinterlock. 

Om risker identifieras ska 

organisationen åtgärda dessa.  

3 3 

Tar organisationen ett större ansvar att 

förbättra samhället igenom deras 

aktiviteter? 1 4 

Alla chaufförer ska ha tillgång till rena 

toalettanläggningar, dricksvatten och 

lämpliga utrymmen för måltidsavbrott. 5 1 

Organisationen ska utse en ledande 

befattningshavare som ansvarar för att 

säkerställa en säker och hälsosam 

arbetsplatsmiljö för all personal.  1 2 

Organisationen ska se till att alla 

chaufförer följer alla lagar. 
2 1 

Figur 47. Poängsättningen för sannolikhet för förekomst (O) för leverantörerna A och B.  
 

Efter dessa poängsättningar har gjorts ska vi bestämma möjligheten att identifiera risker (D) 

utvärderas. Detta görs ur följande ramverk (och hålls konstant för alla kriterierna):  

 

Identifiering  Poäng Sannolikhet för identifiering 

(%) för alla kriterier 

Ingen 1 76-100 

Låg   2 51-75 

Medel  3 26-50 

Hög 4 0-25 

Figur 48. Ramverk som visar organisationens möjlighet att identifiera risker (D). 
 



 
89 

Det sista steget är att räkna fram leverantör A och leverantör B RPN. RPN härleds från att 

multiplicera tre faktorer O, S och D. Ur exemplet kan leverantör A ha S = 1, O = 2 och D = 2 

detta ger en RPN av fyra (Ping-Shun och Ming-Tsung 2013). 

 

Leverantör A  S O D RPN 

Organisationen ska ha skriftlig policy som rör arbetsmiljön 

och dess åtaganden. 2 1 

 

2 4 

Organisationen ska tillhandahålla en säker och hälsosam 

arbetsmiljö.  3 2 

 

2 12 

Organisationen ska utföra årlig riskbedömning.  2 4 2 16 

Organisationen ska ha adekvat utbildning när det gäller 

droger, alkohol och säker körning. 1 1 

 

2 2 

Är alla lastbilar utrustade med all nödvändig 

säkerhetsutrustning. Som då inkluderar säkerhetsbälte, 

hastighetsbegränsare och alkoholinterlock. 1 2 

 

 

2 4 

Om risker identifieras ska organisationen åtgärda dessa.  
3 3 

 

2 18 

Tar organisationen ett större ansvar att förbättra samhället 

igenom deras aktiviteter? 4 1 

 

2 8 

Alla chaufförer ska ha tillgång till rena 

toalettanläggningar, dricksvatten och lämpliga utrymmen 

för måltidsavbrott. 2 5 

 

 

2 20 

Organisationen ska utse en ledande befattningshavare som 

ansvarar för att säkerställa en säker och hälsosam 

arbetsplatsmiljö för all personal.  3 1 

 

 

2 6 

Organisationen ska se till att alla chaufförer följer alla 

lagar. 1 2 

 

2 4 

Figur 49. Ramverk som visar leverantörer As RPN.  
 

Leverantör B S O D RPN 

Organisationen ska ha skriftlig policy som rör 

arbetsmiljön och dess åtaganden. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 



 
90 

Organisationen ska tillhandahålla en säker och hälsosam 

arbetsmiljö.  

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Organisationen ska utföra årlig riskbedömning.  3 5 2 30 

Organisationen ska ha adekvat utbildning när det gäller 

droger, alkohol och säker körning. 

 

2 

 

3 

 

2 

 

12 

Är alla lastbilar utrustade med all nödvändig 

säkerhetsutrustning. Som då inkluderar säkerhetsbälte, 

hastighetsbegränsare och alkoholinterlock. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

Om risker identifieras ska organisationen åtgärda dessa.  
 

1 

 

3 

 

2 

 

6 

Tar organisationen ett större ansvar att förbättra samhället 

igenom deras aktiviteter? 

 

2 

 

4 

 

2 

 

16 

Alla chaufförer ska ha tillgång till rena 

toalettanläggningar, dricksvatten och lämpliga utrymmen 

för måltidsavbrott. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

Organisationen ska utse en ledande befattningshavare som 

ansvarar för att säkerställa en säker och hälsosam 

arbetsplatsmiljö för all personal.  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

Organisationen ska se till att alla chaufförer följer alla 

lagar. 

 

3 

 

1 

 

2 

 

6 

Figur 50. Ramverk som visar leverantörer Bs RPN.  
 

Nästa steg i MFMEA processen är att jämföra RPN med AHP genomsnittstal. En analytisk 

hierarkiprocess (AHP) är en strukturerad teknik som används för att organisera och analysera 

komplexa beslut. AHP används när flera alternativa val utvärderas i förhållande till varandra. I 

en sådan process skapas en hierarki av bedömningar med flera nivåer som i slutändan genererar 

numeriska värden för varje alternativ i AHP (Kull och Talluri, 2008).  AHP-processen kräver 

att vi tar beslut i jämförelse mellan alternativen baserat på kriterierna ovan. Dessa jämförelser 

får sedan ett numeriskt värde som representerar hur viktig varje kriterium är i jämförelse med 

varandra. För att kunna jämföra de olika kriterierna så måste en skala för hur viktigt kriteriet är 

i jämförelse med varandra presenteras (Ping-Shun och Ming-Tsung, 2013). 

A. 1 betyder att kriterium A är jämlikt med B. 

B. 3 betyder att kriterium A är måttlig bättre än B. 

C. 5 betyder att kriterium A är bättre än B. 
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D. 7 betyder att kriterium A är mycket bättre än B. 

C. 9 betyder att kriterium A är och har varit mycket bättre än B.   

 

 

Dessa kriterier ska placeras i en jämförelsematris. Matrisen ska se ut som bilden nedan där varje 

kriterium ska jämföras med ett annat. Således när ”chaufförer följer alla lagar” jämförs med 

”chaufförer följer alla lagar” så är värdet ett, för att de är lika i värde när de jämförs. Den 

vertikala raden har benämningen (A) och den horisontella har benämningen (B) (Ping-Shun 

och Ming-Tsung, 2013). 

Matrisen som är upprättad nedan vissa underkriterier som användes tidigare. Dessa kriterier har 

jämförts med varandra och varje ruta har fått ett nummer som representerar hur viktigt det är i 

jämförelse med ett annat.   

 

 
Figur 51. AHP matrisen som jämför underkriterierna.  
 

När värdena för varje kriterium har bestämts ska de vertikala värdena summeras.  

 
Figur 52. Summering av alla vertikala tal i AHP.  
 

Det sista steget är till för att få fram vare kriteriums genomsnittliga värde. Detta värde 

representerar hur viktigt det specifika kriteriet är i jämförelse med de andra kriterierna. För att 
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få fram det ska varje värde divideras med kolumnens summa. Detta för att normalisera varje 

värde så att summan av alla värden i den vertikala kolumnen blir ett och att i den horisontella 

kolumnen få fram genomsnittsvärdet.  

 

 
Figur 53. Normaliserandet av alla numer i AHP matrisen.  
 
 
När sedan AHP har blivit genomförd för varje kriterium samt underkriterier ska leverantörens 

RPN och AHP genomsnittstal multipliceras med varandra för att få fram vilken av 

leverantörerna som är det bästa valet. Inom denna process ska alla huvudkriterier jämföras med 

varandra men då vi har bara har ett huvudkriterium (hälsa och säkerhet) och för att processen 

är likande så kommer talet 0.5 väljas av ren slump. Då underkriteriernas RPN har tagits fram 

och deras genomsnittstal från AHP också tagits fram ska dessa två multipliceras för att få fram 

weight RPN eller (Ri). När alla Ri har adderats får vi fram den totala summan. Detta tal kan 

sedan jämföras med de andra leverantörerna som också har utvärderats enligt samma process 

för att ta reda på vilken av dem som är den bästa att sluta avtal med (Ping-Shun och Ming-

Tsung, 2013). 

 

Leverantör A:  
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Figur 54. Weight RPN eller (Ri) för Leverantör A.  
 
Leverantör B:  
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Figur 55. Weight RPN eller (Ri) för Leverantör B.  
 
Utifrån detta kan vi tydligt se att när det gäller val mellan leverantör A och B utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv angående hälsa och säkerhet, får leverantör A 5,3 och leverantör B får 

3.2. Detta innebär att leverantör B är den bästa leverantören att välja utifrån hälsa och säkerhet. 

Vi kan även urskilja att säkerhetsutrustning, levnadsstandard samt säker och hälsosam miljö är 

det viktigaste kriterierna. Vidare visar det att filantropiskt ansvar är det minst viktiga kriteriet 

för avgörandet av leverantör.  
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6	  Slutsatser	  	  
Slutsatser är ett sammanfattande kapitel som en slutsats för varje delfråga i studien. 

Därefter vissas studiens praktiska och teoretiska bidrag samt förslag på fortsatt 

forskning. Avsnittet avslutas med författarnas egen kritik till studien. 

6.1	  Vilka	  är	  de	  sociala	  hållbarhetskrav	  som	  GT&T	  borde	  ställa	  vi	  samarbete	  med	  en	  3PL	  
leverantör?	  	  

GT&T borde i sitt arbete med ansvarsfullt inköp och social hållbarhet ställa krav som skyddar 

arbetstagarens rättigheter, främjar goda incitament för social hållbarhet samt som ökar 

transparensen för hela försörjningskedjan. Genom att ställa mer specifika krav på sina 

leverantörer och få dessa leverantörerna att ställa samma krav på sina leverantörer så kan sociala 

hållbarhet uppnås. Studiens slutsats är att de områden som GT&T borde utveckla för att 

upprätthålla en mer socialt hållbar leverantörsportfölj är följande. Hälsa och säkerhet, 

mänskliga och arbetstagarens rättigheter samt anti-korruption. För hälsa och säkerhet så har 

studien upprättat specifika krav i en sammanfattning i analysen. Den övergripande slutsatsen är 

att upprätta standarder för säkerhet, se till att skyddsutrustning finns samt att ha dedikerad 

personal till att driva och utveckla säkerheten på företaget är det viktigaste för att uppnå social 

hållbarhet. Inom området för mänskliga och arbetstagarens rättigheter så har studien funnit att 

GT&T skall fokusera på att ge mer specifika krav för alla ”sub-delarna”. Att ge leverantörerna 

specifika krav som de måste följa kommer att öka trovärdigheten att de faktiskt följer kraven. 

Studien rekommenderar även att följande delar eller områden inkluderas inom arbete för 

mänskliga och arbetstagarens rättigheter. Dessa är följande; barnarbete, slavarbete, 

diskriminering, arbetstider, löner, avtal och rätten till kollektivavtal. För det slutliga området, 

anti-korruption är studien rekommendation att utveckla kraven så att de omfattar mer än bara 

mutor. Det finns många områden som GT&T idag inte har identifierat och denna studien bidrar 

med att belysa dessa för läsaren. Slutligen för de exakta kraven finns det en sammanfattning 

vid slutet av varje analys del under kap 5.1.  

 

6.2	  Hur	  kan	  GT&T	  säkerställa	  att	  de	  väljer	  de	  mest	  socialt	  hållbara	  leverantörerna	  av	  3PL	  
tjänster?	  	  

Tetra Pak och GT&T ska fortsätta med att utveckla sitt assurance system. Detta systemet följer 

teorin väldigt väl och är en bra grund att stå på när GT&T ska utvärdera deras leverantörer. 

GT&T ska fokusera på uppföljningsarbetet med leverantörerna för att verkligen säkerställa att 



 
96 

alla leverantörer följer de uppsatta sociala hållbarhetskraven. GT&T ska även försätta med att 

utveckla sin supplier code med de tilläggen som presenteras i analysen och sin SAQ för att 

säkerställa att de ställer alla korrekta frågor. Utöver detta så är rekommendationen att 

implementera den modifierade MFMEA-analysen som utvecklas av studien för att underlätta i 

valet av leverantör. Genom dessa aktiviteterna kan GT&T ytterligare säkerställa att de väljer 

de mest socialt hållbara leverantörerna.   

6.3	  Studiens	  praktiska	  bidrag	  	  

Studiens bidrag är främst ett praktiskt bidrag då fokus har varit på att sammanställa vilka sociala 

hållbarhetskrav som GT&T inte har observerat än. Till GT&T och Tetra Pak bidrar denna studie 

med en uppsättning av nya sociala hållbarhets kriterier som GT&T kan använda sig av. Då det 

är svårt för GT&T att ha uppsikt på exakt vilka sociala hållbarhetskrav som kan ställas på en 

3PL leverantör så har studien belyst dessa. Utöver dessa så har även förbättringsförslag 

presenterat inom analysen för de områden som GT&T i dagsläget inte har inkluderat i sitt social 

hållbarhets arbete. Tetra Paks assurance system har också utvärderat för att finna om detta 

systemet har några förbättringsmöjligheter. Men som presenterat i analysen så följer detta 

systemet Van Weeles (2012) hållbarhets process till punkt och pricka. Till sist så har en 

modifierad MFMEA-analys skapats för GT&T så att inköparna kan använda denna processen 

för att så tidigt som möjligt utvärdera en leverantörs sociala hållbarhets profil och jämföra den 

med andra leverantörer inom samma upphandling eller bransch.  

6.4	  Studiens	  teoretiska	  bidrag	  

Det teoretiska bidraget är det generaliserbara ramverket som presenteras i kap 5.1. Dessa sociala 

hållbarhetskrav ha tagits fram genom att studera Tetra Paks nuvarande sociala hållbarhetskrav 

och dessa har sedan jämförts med olika teoretiska ramverk. Utifrån analysen så har ett nytt 

ramverk skapats för inköpsorganisationer av 3PL tjänster. Dessa inköpsfunktionerna kan 

använda detta ramverket för att skapa en egen etisk kod eller bedöma leverantörer utifrån de 

presenterade sociala hållbarhetskraven.  

  

6.5	  Förslag	  på	  fortsatt	  forskning	  

Författaren rekommenderar som förslag på vidare forskning att en studie görs för land eller 

bransch specifika för att undersöka om det finns skillnader eller likheter mellan länder eller 

branscher. Ship breaking och lastbilsförarens löner är två väldigt stora problem för dagsens 
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samhällen. För dessa problemen krävs det studier som undersöker hur företag kan göra för att 

minska antalet fartyg som blir strandsatta i U-länder. Samt hur företag kan göra för att försäkra 

sig om att de chaufförer som är anställda av 3PL företag har tillräckliga löner och goda 

levnadsstandarder. Ytterligare en undersökning kan vara att jämföra andra sociala hållbarhets 

ramverk emot empirin som är presenterad i den här studien för att se om det finns sociala 

hållbarhetsrisker som denna studien har missat.  

 

6.6	  Kritik	  till	  studien	  

Då området av social hållbarhet är så brett så skulle ytterligare några avgränsningar gjorts för 

att säkerställa att djupet på studien var bättre. Då nästan varje punkt kan fördjupas så otroligt 

mycket så kan arbetet kännas lite tomt vid vissa delar. Social hållbarhet är väldigt detaljrikt, då 

studien undersöker fyra olika kategorier så är inte studien så detaljerad. Utöver det arbetet som 

har gjort så skulle intervjuer gjorts med fler leverantörer från de olika branscherna för att 

undersöka hur deras syn är på sociala hållbarhet. Samt att arbetstagare skulle ha intervjuats för 

att få deras syn på hur deras respektive organisation presterar inom de olika sociala 

hållbarhetsområdena. Även intervjuer med alla parter som är involverad från början till slutet i 

försörjningskedjan hade kunnat intervjuas för en bättre bild av verkligheten. Studien kan sakna 

en röd tråd då de olika kategorierna har olika mognadsgrader och därav olika problem. Detta 

kan bidra till att studien ibland inte är så linjär som den hade kunnat vara.  
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8.5	  Bilagor	  

Nedan presenteras bilagor  
 
8.5.1 Bilaga A Intervjufrågor 
   
Intervju med direktör den 8 februari 2017  

1. Vad har varit svårigheterna med implementeringen av CSR?  

2. Hur har implementeringen av CSR fungerat i praktiken? 

3. Hur ska de olika inköpsfunktionerna driva RS med leverantörer?  
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4. Hur ska inköpsfunktionerna implementera RS i det dagliga arbetet?  

5. Vad används Tetra Paks assurance system till?  

6. Hur länge har RS varit en del av supplier management?  

 

Intervju med Supply managers den: 19 och 20 april 2017 

1. Hur ser er ”inköpsprocess” ut? 

1.1 vart faller RS i denna? 

1.2 Hur gör ni för att integrera denna i era utvärderingskrav? 

 

2. När ni skall nominera en leverantör vilka utvärderings kriterier har ni? 

2.1 Hur ser er RFI ut?  

2.2 Hur använder ni er HSEQ inom inköpsprocessen?  

 

3. Känner ni att er code, SAQ och HSEQ innefattar alla de områden som ni vill utvärdera en 

leverantör på?  

3.1 Känner ni att dessa är tillräckliga för att säkra er mot de kategori risker som finns inom 

varje enskild kategori?  

 

4. Utöver dessa har ni några specifika hållbarhetskrav som ni ställer som krav till era 

leverantörer?  

4.1 Vilka är era focus områden? 

 

5. Hur gör ni för att integrera dessa i era beslutstagande?  

 

6. Vilka svårigheter har ni i ert dagliga arbete när ni skall rätta er efter de uppsatta RS 

kriterierna?  

6.1 Hur kan RS arbetet förenklas i era inköpsprocesser? 

 

7. Hur väl informerade om era specifika kategoririsker känner ni att ni är i dagsläget?  

 

8. Finns det områden som ni har observerat som jag borde titta närmre på?  

 

9. Vad är er roll i den globala försörjningen?  
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10. Hur jobbar ni med stakeholders?  

10.1 Vilka är era stakeholders?  

 

11. Hur jobbar ni med kusterna?  

11.1 Vilken roll har de till er?  

 


