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Sammanfattning 
Kurs Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE25E, VT 2016 

Författare Lovisa Berg, Emelie Hjärtåker och Linda Paulsson 

Handledare Petra Andersson 

 

Titel Social hållbarhet i tjänstekoncept - En studie om hur sju 3PL 

leverantörer förmedlar ansvarstagandet för social hållbarhet i sina 

hållbarhetsredovisningar 

 

Bakgrund Aktörer som utför logistiktjänster har fått en avgörande roll för den 

framtida utvecklingen av hållbar logistik. Den sociala dimensionen är i 

dagsläget relativt outforskad jämfört med den ekonomiska och 

ekologiska dimensionen trots att teorier hävdar att alla tre dimensioner 

är lika viktiga. De standarder som finns för ansvarstagande inom social 

hållbarhet finns inte som krav utan ses som en frivillig ansats för 

företaget. Det har tillkommit ett ökat intresse om social hållbarhet hos 

intressenter vilket gör det mer angeläget för företagen att visa hur de tar 

ansvar för den sociala hållbarheten. Social hållbarhet har även hamnat 

högt upp på politiska agendor: Ett nationellt lagförslag har tillkommit 

om att alla större företag måste införa en redovisning som presenterar 

icke-finansiell information om hur de arbetar med hållbarhet. 

 

Syfte Studiens syfte är att jämföra hur 3PL leverantörer tillämpar social 

hållbarhet i tjänstekonceptet för att vidare analysera hur social 

hållbarhet kan vidareutvecklas utifrån ramverk. 

 

Metod Denna studie har en kvalitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats. 

Studien har  ett positivitiskt synsätt och en tvärsnittsdesign. I studien 

kommer det att genomföras en mönsterjämförelse mellan sju 3PL 

leverantörer: DSV, DB Schenker, Alwex, Deutsche Post DHL Group, 

PostNord, Bring Citymail och Alltransport. 
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Slutsats De sju granskade hållbarhetsredovisningarna innefattar alla ett väldigt 

varierande innehåll och tillvägagångsätt. Författarna menar att 

företagen bör förtydliga utförligt hur de faktiskt arbetar med de sociala 

aspekterna. Viktiga åtgärder att införa skulle vara kontinuerliga 

leverantörsutvärderingar samt klagomål- och rapporteringsfunktion för 

att förebygga att felaktigheter inträffar i företagets tjänstekoncept. 

Vidare bör företagen använda sig av fler ramverk såsom UN Global 

Compact, SA8000, ISO26000, OHSAS 18001, ISO 39001 för att 

säkerhetsställa att arbetet med mänskliga rättigheter, 

arbetsförhållanden, samhällsansvar och produktansvar efterlevs på rätt 

sätt. Dessutom bör företagen se över hur de använder sig av GRI:s 

riktlinjer och om de kan utvidga användandet av detta. 

 

Nyckelord Tredjepartslogistik leverantörer, 3PL leverantörer,  Social hållbarhet, 

Hållbarhetsredovisning, Tjänstekoncept, Ramverk. 
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1 Inledning   
Detta kapitel inleds med en bakgrund för att presentera studiens ämne. Vidare 

presenteras en problemdiskussion som mynnar ut i två problemformuleringar och 

studiens syfte. Därefter följer arbetets fortsatta disposition. 

 
1.1 Bakgrund 

Logistik har utvecklats i stora steg i takt med att människors konsumeringsbehov har 

ökat och en tydlig globaliseringstrend har tillkommit. Globaliseringen och den 

medförda ökande konkurrensen har bidragit till att kunderna kräver att få rätt 

material, i rätt tid, på rätt plats och i rätt skick till lägsta möjliga kostnad (Neeraja, 

Mehta & Chandani 2014). Detta ökande krav beskriver Liu och Lyons (2011) är en 

svår utmaning för företagen att på egen hand lyckas uppnå förbättrad effektivitet i sin 

verksamhet. Ett fenomen som underlättar denna utmaning och som låter företagen 

fokusera på sin kärnverksamhet är outsourcing av en eller flera logistikaktiviteter till 

en annan part, så kallade tredjepartslogistik leverantörer även kallade 3PL 

leverantörer (Liu & Lyons 2011). 

 

Genom att använda sig av outsourcing till 3PL leverantörer menar Neeraja, Mehta 

och Chandani (2014) att företagen på bästa sätt kan utnyttja sina resurser och få 

tillgång till det tjänsteutbud 3PL leverantörer erbjuder. Aguezzoul (2014) beskriver 

att 3PL leverantörers tjänstekoncept kan innehålla: transport, distribution, lager, 

lagerstyrning, paketering och ”reverse logistics”. Det kan även inkludera 

lagerstyrning, informationsrelaterade aktiviteter såsom spårning, 

mervärdesaktiviteter såsom sekundär montering och installation av produkter eller 

till och med Supply Chain Management (Marasco 2008). 

 

Betydelsen av logistik har utvecklats drastiskt på kort tid (Neeraja, Mehta & 

Chandani 2014) och kommer förmodligen att fortsätta att utvecklas i en snabb takt 

vilket resulterar i att logistik får en avgörande roll inom en hållbar utveckling 

(Björklund 2012). 
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Brundtlandrapporten beskriver en av de mest kända och accepterade definitionerna 

av hållbarhet: 

“Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets 

the needs of the present without compromising the ability of future generations to 

meet their own needs” (Brundtland 1987, s.16) 

 

Hållbarhet är för företag en fråga som har blivit allt viktigare när det gäller deras 

överlevnad. I och med detta har begreppet “triple bottom line” , se figur 1.1, vuxit 

fram för att hjälpa till att fastställa hållbarhet. I “triple bottom line” bedöms 

prestationen utifrån miljö, ekonomiska och sociala dimensioner av hållbarhet (Ahi & 

Searcy 2015). 

 
 

Figur 1.1 “Triple bottom line” (Carter & Rogers 2008, s. 365). 

 

Dimensionen om ekonomisk hållbarhet innefattar att hushålla med mänskliga och 

materiella resurser. Beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån varierar den 

ekonomiska dimensionen men ser man utifrån ett företags perspektiv är ekonomisk 

hållbarhet lika med lönsamhet. Miljödimensionen, ekologisk hållbarhet, beskrivs 

som att långsiktigt kunna bevara vattnens, jordens och ekosystemens 

produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen (Björklund 2012). 

Hållbarhet ur ett socialt perspektiv handlar om att bygga ett stabilt och dynamiskt 

samhälle på lång sikt där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls. Kategorier 

som är kopplade till den socialt hållbara utvecklingen är; arbetsregler och 
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arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, samhällens utveckling samt produktansvar 

och dessa består i sig av ett flertal aspekter (Björklund 2012). 

 

Dessa tre dimensioner är starkt beroende av varandra och illustreras därför ofta som 

tre cirklar vilka överlappar varandra. Om förändring görs i en av dimensionerna är 

det stor sannolikhet att en förändring kommer att ske i de andra dimensionera (Carter 

& Rogers 2008). Björklund (2012) menar att logistik är en avgörande roll för hållbar 

utveckling och genom att ta hänsyn till alla tre dimensioner har företag möjlighet att 

skapa ett ökat värde både för sig själva och sina intressenter. Carter och Rogers 

(2008) diskuterar också de tre dimensionerna miljö, socialt och ekonomi och att en 

stor del av miljömässiga och sociala initiativ resulterar i ökade ekonomiska 

prestationer. Sammantaget har dessa tre dimensioner både möjlighet att stärka och 

försvaga varandra beroende på utförandet av deras aktiviteter (Björklund 2012). 

 

1.2 Problemdiskussion 

För att ett företag ska ha möjlighet att nå hållbara logistiksystem och 

konkurrensfördelar på lång sikt bör företagets strategi utformas med hänsyn till 

miljö-, ekonomiska- och sociala aspekter (Björklund 2012). Björklund (2012) menar 

att alla tre dimensioner är lika viktiga men att alla tre dimensioner inte är lika enkla 

att förklara eller kontrollera vilket kan vara problematiskt. Social hållbarhet är ett 

exempel av dimensionerna som inte har en tydlig och vedertagen definition eller 

riktlinje (Borglund et. al 2012; Piecyk & Björklund 2015; Porter & Kramer 2006). 

Det är svårt att mäta och att kontrollera dess påverkan då det exempelvis råder 

skillnader i förutsättningar mellan olika länder och skilda åsikter om vad 

grundläggande mänskliga behov innefattar (Björklund 2012). Detta styrker Hoek och 

Johnson (2010) då de svarar på Carter och Rogers (2008) uppmaning om mer 

forskning inom hållbar logistik och menar att den sociala dimensionen bör utvidgas.  

 

Det är inte något nytt att företag besitter ett ansvar för social hållbarhet och flera 

forskare har sedan länge diskuterat ämnet men trots det saknas det klara definitioner 

och tolkningar om vad social hållbarhet handlar om (Borglund et. al. 2012; Carter & 

Rogers 2008). Därav har frågorna om ansvar för social hållbarhet uppmärksammas 

allt mer och det har återigen kommit upp på företagens dagordning (Borglund et. al. 

2012).  



 
 

 11 

 

Att inleda arbete med hållbar logistik från en dag till en annan kan innebära 

svårigheter då det finns krav från kunder om att leverans ska ske på kort tid till ett 

visst pris. Traditionellt så hamnar ansvaret för hållbar logistik mellan varuägare och 

logistikleverantör. Varuägarna menar att det är logistikleverantörernas ansvar att 

logistik utförs på ett hållbart sätt medan logistikleverantörerna menar att det är 

varuägarnas ansvar då det är deras logistikservicekrav som i många fall leder till en 

negativ utveckling, dock har de flesta varuägare idag mer förståelse kring deras 

leveransservicekravs påverkan på hållbarhet (Björklund 2012).  

 

Ett tecken på normförstärkning är att allt fler företag i västvärlden uppvisar 

engagemang för ökad hänsyn till miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter 

vilket gör det svårare för andra företag att välja bort att arbeta med det (Jutterström 

2011). Utöver näringslivet måste även andra intressenter såsom konsumenter, 

politiker, beslutsfattare och forskare ändra på sina beteenden och ta mer ansvar för 

utvecklandet av hållbarhet. Då kostnad och snabb leverans ofta är prioriterat så sker 

det på bekostnad av hållbar logistik. I och med att den sociala dimensionen inom 

hållbar logistik är svår att definiera och kontrollera så är detta en av dimensionerna 

som det ofta kompromissas om (Björklund 2012). 

 

Vid arbete med hållbar logistik kan företag ta hjälp av olika riktlinjer och ramverk. 

Det finns bland annat många olika internationella standarder som International 

Organization for Standardization betecknat som ISO (International Organization of 

Standardization (ISO) 2014). Dessa påverkar främst den ekologiska dimensionen 

men även den sociala dimensionen. De standarder som rör social hållbarhet är inga 

regler eller krav utan ses som frivilliga riktlinjer (Witkowska 2016). Därmed ges det 

inte ut några ISO certifieringar inom den sociala dimensionen (Borglund et. al 2012; 

ISO 2014), till skillnad den ekologiska dimensionen. Detta gör att den ekologiska 

dimensionen till större del blir uppnådd i jämförelse med den sociala dimensionen då 

det finns fler krav på miljön. 

 

I en undersökning där 350 internationella 3PL leverantörer deltar så är det bara 13% 

som har en formell hållbarhetsredovisning (Piecyk & Björklund 2015). Efter att EU 

har infört direktiv om hållbarhetsredovisning så har ett nationellt lagförslag 
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tillkommit som gäller att stora företag och företag av allmänt intresse måste redovisa 

sitt arbete med hållbarhet från och med verksamhetsåret 2017 (Sveriges Riksdag 

2014). Detta har mött kritik från bland annat Svenskt Näringsliv (2015) då det 

innebär att runt 2000 svenska företag kommer få ett lagkrav på sig att redovisa hur de 

arbetar med hållbarhet. Vidare menar de att företags samhällsansvar bedrivs bäst när 

det är frivilligt och att Riksdagen har underskattat vad detta kommer att kosta 

företagen. Piecyk och Björklund (2015) samt Borglund et. al. (2012) menar att 

mänskliga och sociala rättigheter på senare tid har blivit mer aktuella på politiska 

agendor vilket styrks av lagförslaget från Sveriges Riksdag (2014).  

 

Grafström, Göthberg och Windell (2015) anser att företagen tillsammans med 

intressenterna bestämmer ramarna för det sociala ansvarstagandet. Samtidigt kräver 

vissa intressenter leveransservice till pressade priser under tidspress (Björklund 

2012) och då det inte finns specifika krav och ingen tydlig definition på social 

hållbarhet är det upp till företagen själva att välja hur långt de vill gå med sitt ansvar 

för social hållbarhet i företagens tjänstekoncept (Witkowska 2016; Borglund et. al 

2012). 

 
1.3 Problemformuleringar 
 

1. Hur tillämpas social hållbarhet i 3PL leverantörers tjänstekoncept? 

2. Vilka åtgärder kan 3PL leverantörer införa för att uppnå en omfattande social 

hållbarhet? 

 
1.4 Syfte 

Studiens syfte är att jämföra hur 3PL leverantörer tillämpar social hållbarhet i 

tjänstekonceptet för att vidare analysera hur social hållbarhet kan vidareutvecklas 

utifrån ramverk.  
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1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 

 
Figur 1.2 Uppsatsens fortsatta disposition (Egen illustration). 
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2 Metod 
Detta kapitel ämnar att beskriva olika metoder och tillvägagångsätt för att sedan 

presentera författarnas metodval. 

    

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Kunskapsteoretiska frågeställningar, även benämnt epistemologiska frågeställningar, 

handlar om vad som är eller vad som kan betraktas som godtagbar kunskap inom ett 

specifikt ämnesområde. Positivism är en kunskapsteoretisk ståndpunkt där de två 

centrala antagandena är att kunskap om verkliga förhållanden baseras på erfarenhet 

och att kunskap som inte berör det verkliga berör förhållandet mellan idéer (Comte 

1979). Vidare förespråkar positivismen användningen av naturvetenskapliga metoder 

när den sociala verkligheten studeras. Termen påpekar att det görs en relativt skarp 

skillnad mellan teori och forskning. Enligt positivismen är forskningens roll att pröva 

teorier och tillhandahålla material till uppställning och utveckling av lagar (Bryman 

& Bell 2005). Ett annat vetenskapligt förhållningssätt är hermeneutik som enligt 

Ödman (2007, s. 13) “handlar om något mycket allmänmänskligt: att tolka och 

förstå”. Hermeneutik behandlar teori och metod i samband med en tolkning av och 

förståelse för människors beteende. Grunden för hermeneutik är idén att en forskare 

som analyserar en text ska genom den ursprungliga skribentens perspektiv försöka få 

fram textens syfte (Bryman & Bell 2005). 

 

I denna studie används ett positivistiskt synsätt. Detta till följd av att den teori och de 

hållbarhetsredovisningar som samlats in från företagens hemsidor och via kontakt 

redan är befintlig teori. Studien kommer vidare att studeras med hjälp av 

naturvetenskapliga metoder. Det kommer därmed inte att användas ett 

hermeneutistiskt synsätt och det sker ingen tolkning. 

   

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

I forskningsprocessen och analysarbetet kan man skilja på tre synsätt i relationen 

mellan teori och praktik: induktion, deduktion och abduktion. Med en induktiv ansats 

är teorin ett resultat av forskningsinsatsen vilket innebär att man i första hand 

studerar verkligheten och genom observationer och erfarenheter kommer fram till en 

generell slutsats (Fejes & Thornberg 2016). Med en deduktiv ansats arbetar man 

istället ifrån den befintliga teorin och det är den befintliga teorin som styr hur man 
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ska samla in det empiriska materialet. Därefter utsätts teorin för empirisk granskning 

(Bryman & Bell 2011). Genom detta arbetssätt prövas det i vilken utsträckning en 

viss teori håller (Fejes & Thornberg 2016). Abduktion är en kombination av deduktiv 

och induktivt angreppsätt och innebär att man pendlar mellan data och befintliga 

kunskaper eller teorier för att göra jämförelser och komma fram till ett provisoriskt 

svar. Slutsatsen för abduktion ses alltid som provisorisk och är öppen för revidering 

(Fejes & Thornberg 2016). 

 

Denna studie är baserad på en deduktiv ansats då urvalet av datainsamlingen är 

bestämt utifrån den befintliga teorin. Författarna inledde studien med att studera 

tidigare forskning och teori för att se var det fanns ett teoretiskt tomrum. Därmed 

blev valet av deduktivt angreppssätt mer lämpat för studien än ett induktivt och 

abduktivt angreppsätt. 

   

2.3 Forskningsmetod 

En studie eller forskning kan utformas på olika vis beroende på vilken strategi som 

man väljer att använda, kvantitativ eller kvalitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell 

2011). Bryman och Bell (2011) beskriver kvantitativ forskningstrategi som 

kvantifiering av olika aspekter och man arbetar med siffror istället för ord. 

Forskningsstrategin används för att analysera ett stort område och har en 

objektivistisk syn på verkligheten vilket innebär att människan och världen är 

separerade från varandra. Kvalitativ metod beskrivs istället som mer inriktad på ord 

än på siffror och där undersöks vanligen mindre områden men mer på djupet 

(Bryman & Bell 2011). Till skillnad från kvantitativ strategi använder inte kvalitativ 

sig av den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt utan lägger 

mer tonvikt på hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Den 

kvalitativa metoden har en konstruktionistisk syn vilket innebär att människan och 

världen är sammanflätade i komplexa relationer där variabler påverkas av yttre 

faktorer (Bryman & Bell 2011). 

 

En kvalitativ forskningsmetod kan byggas upp enligt figur 2.1 nedan och är vad 

denna studie utgår ifrån. Studien lägger mer tyngd på ord än på siffror samt att den 

går djupare in på ämnet social hållbarhet vilket gör att den kvalitativa metoden 

lämpar sig bättre än den kvantitativa metoden för denna studie.  
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Figur 2.1 Steg inom kvalitativ forskning (Bryman och Bell 2011, s. 390). 

   

2.4 Undersökningsdesign 

Bryman och Bell (2005) beskriver att en undersökningsdesign fungerar som ett 

ramverk för datainsamling och analys av data. De presenterar vidare fem olika typer 

av undersökningsdesigner: experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell 

design, fallstudie som design och komparativ design. Vid en experimentell design 

bildar man två grupper, den ena gruppen utsätts för en experimentell variation och 

jämförs senare med den andra gruppen. Den andra gruppen fungerar som en 

kontrollgrupp och utsätts inte för den experimentella variationen. En tvärsnittsdesign 

innebär att man samlar in data från fler än ett fall för att komma fram till en 

uppsättning data. Denna har koppling till två eller fler variabler för att upptäcka 

mönster och olika samband. Datan kan insamlas genom enkäter, intervjuer, 

innehållsanalys, analys av offentlig statistik och dagböcker. En longitudinell design 

används för att kartlägga förändringar genom att studera ett urval under två olika 

tillfällen. Vid en fallstudie som design innebär det att forskaren detaljerat och 

ingående studerar ett specifikt fall. Den sista undersökningsdesignen som presenteras 

är komparativ design, även kallat flerfallsstudie. Komparativ undersökningsdesign 

innebär att två eller flera skilda fall studeras. Det används för att både jämföra fall 

och att skapa bättre förståelse för specifika företeelser (Bryman & Bell 2005).  
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I denna studie tillämpas en tvärsnittsdesign då den data som har samlats in är från 

mer än ett fall. Datan utgörs av sju hållbarhetsredovisningar från olika företag som 

sedan ligger till grund för att undersöka om det finns några mönster. 

 

2.5 Datainsamling 

Det finns två olika metoder för att tillgodogöra sig data, det ena är primärdata och det 

andra är sekundärdata. Primärdata är data som forskaren själv samlar in, till exempel 

genom intervjuer eller enkäter. Sekundärdata är istället data som har samlats in från 

en annan forskare, en myndighet eller organisation (Bryman & Bell 2013). 

 

Den här studien omfattas av sekundärdata. Sekundärdatan är hämtad från böcker, 

hemsidor, tidskrifter och dokument samt rapporter. Av de sju hållbarhetsrapporterna 

är sex stycken insamlade från 3PL leverantörernas hemsidor. Den sjunde 

hållbarhetsrapporten är insamlad via en anställd på det tillfrågade företaget. I 

hållbarhetsrapporterna utgår studien ifrån de kapitel som behandlar social hållbarhet, 

det vill säga tar upp kategorierna mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, 

samhällsansvar och produktansvar. 

 

2.6 Urval 

Bryman och Bell (2013) presenterar två olika sätt att göra urval på. Det ena är 

sannolikhetsurval som innebär att alla i den valda populationen har chans att bli 

utvald. Sannolikhetsurvalet är en viktig teknik i undersökningar då man kan 

generalisera resultatet som man får av svaren från de slumpmässigt utvalda till hela 

populationen. 

 

Icke sannolikhetsurval omfattar alla de urval som inte är ett sannolikhetsurval. Det 

finns olika former av icke-sannolikhetsurval såsom snöbollsurval, 

bekvämlighetsurval och kvoturval. Snöbollsurvalet innebär att man initialt sett 

skapar kontakt med ett mindre antal personer som är relevanta för undersökningen 

och använder dessa för att få kontakt med ytterligare personer. Det bildas helt enkelt 

en snöbollseffekt. Bekvämlighetsurvalet innebär att urvalet är det som råkar finnas 

tillgängligt för forskaren. Resultaten här kan vara mycket intressesanta men går inte 

att generalisera då de inte tillhör en särskild population utan endast var tillgängliga 

just då. Kvoturval används sällan i akademisk samhällsvetenskaplig forskning utan 
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mer i kommersiella undersökningar såsom marknadsundersökningar. Här tar man ett 

stickprov som ska spegla en population, dock är den inte slumpmässigt utvald då det 

är forskaren som avgör vilka som får vara med i undersökningen (Bryman och Bell 

2013).  

 

Urvalet som används i studien är ett bekvämlighetsurval av 3PL leverantörer och 

deras hållbarhetsrapporter. Detta val är grundat på den tillgänglighet som författarna 

uppfattade att det fanns på marknaden. För att urvalet skulle begränsas så var det 

tvunget att uppfylla följande krav: 

1. Företagets hållbarhetsrapport ska finnas tillgänglig via företagets 

hemsida, årsredovisning eller via kontaktperson 

2. 3PL leverantörer med kontor i Sverige. 

 

Vid första sökningarna fann författarna fem olika 3PL leverantörer som uppfyllde 

studiens kriterier och som dessutom är förhållandevis välkända för författarna. 

Därefter gjordes fler sökningar efter 3PL leverantörer som uppfyllde kraven men 

författarna fann endast två företag till som uppfylllde detta. Hos det sjunde företaget 

blev författarna tvungna att kontakta en anställd för att på så sätt få tag i den 

fullständiga hållbarhetsrapporten. I tabell 2.1 syns författarnas val av 3PL 

leverantörer och kort information om dem. 

 
Tabell 2.1 Val av 3PL leverantörer (Egen illustration). 
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2.7 Analysmetod 

Vid analys av data finns det en metod som går ut på att den information som 

insamlats vid en och samma studie relateras till teoretiska hypoteser, så kallad 

mönsterjämförelse. En mönsterjämförelse betyder att empiriskt material, där ett 

mönster har uppfattats, jämförs med ett förväntat eller förutsatt mönster eller med 

flera liknande mönster. I de fall mönstren är överensstämmande kan det stärka 

studien (Yin 2007). 

 

I denna denna studie används en mönsterjämförelse som analysmetod. Detta baseras 

på att de hållbarhetsrapporter som samlats in ska jämföras med varandra för att 

upptäcka om det finns ett mönster i hur 3PL leverantörer kommunicerar social 

hållbarhet till sina intressenter. Detta utifrån kategorierna mänskliga rättigheter, 

arbetsförhållanden, samhällsansvar och produktansvar som innefattas i social 

hållbarhet. Analysmodellen i figur 2.2 visar studiens upplägg och fylls på under 

studiens gång. 

 
Figur 2.2 Analysmodell (Egen illustration). 
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2.8  Sanningskriterier 

Bryman och Bell (2011) diskuterar hur reliabilitet och validitet används för att 

bedöma kvaliteten i ett arbetet men då det rör kvalitativ forskning är det mer lämpat 

att använda sig utav alternativa kriterier som är mer anpassade för en kvalitativ 

studie. Bryman och Bell (2011) presenterar då trovärdighet och äkthet som två 

grundläggande kriterier vid bedömning av kvaliteten i en kvalitativ undersökning. 

 

2.8.1 Trovärdighet 

Trovärdighet som ses som ett grundläggande bedömningskriterie består av fyra 

delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och styrka och konfirmera 

(Bryman & Bell 2011).  

 

Om en studie uppfattas som tillförlitlig eller inte beror på hur människor uppfattar 

studien. Genom att utföra forskningen i enlighet med de uppsatta regler som finns 

och genom att återkoppla studiens resultat med de människor som har varit 

involverade i forskningen, respondentvalidering, bekräftar man att materialet har 

uppfattats korrekt vilket resulterar i en högre trovärdighet (Bryman & Bell 2011). 

 

Överförbarhet innefattar enligt Bryman och Bell (2011) att forskningsprocessen ska 

beskrivas på ett tydligt sätt. På så vis är det lättare att bedöma hur unik eller 

överförbar en forsknings resultat är i en annan kontext. 

 

Pålitlighet är motsvarigheten till reliabilitet för en kvantitativ forskning. För att se så 

att delkriteriet är uppfyllt används ett granskande synsätt. Det innebär att man 

involverar någon utomstående i processen för att se i vilken utsträckning teoretiska 

slutsatser är berättigade. För att en utomstående person ska kunna bedöma denna 

utsträckning gäller det att det finns en fullständig och tillgänglig redovisning av alla 

moment i forskningsprocessen som personen i fråga kan följa (Bryman & Bell 2011). 

 

Det sista delkriteriet inom trovärdighet är möjligheten att styrka och konfirmera. 

Detta innebär att forskaren ska visa på att inga personliga värderingar eller teoretiska 

inriktningar påverkat utförandet av studien eller studiens slutsatser (Bryman & Bell 

2011). 
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Studien följer de direktiv som har nämnts under kursens gång och de vetenskapliga 

artiklar som har använts är publicerade i välkända vetenskapliga tidsskrifter vilket 

styrker tillförlitligheten. Författarna presenterar på ett utförligt och tydligt vis alla 

moment i arbetet. Detta för att studien ska kunna göras om och påvisa en hög 

pålitlighet och överförbarhet. Personliga värderingar och åsikter har undvikits i den 

utsträckning det går för att säkra konfirmering. Genom att uppnå delkriterierna 

påvisar studien en hög trovärdighet. 

 

2.8.2 Äkthet 

De delkriterierna som är kopplade till äkthet berör mer forskningspolitiska 

konsekvenser i allmänhet och är följande: rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman & 

Bell 2011).  

 

För att skapa en rättvisande bild krävs det att studien ger en tillräckligt rättvis bild av 

de uppfattningar och åsikter som de medverkande parterna har delat med sig utav. 

Ontologisk autenticitet är ett kriterie som belyser om studien kan skapa en ökad 

förståelse hos de involverade parterna om deras sociala situation. Pedagogisk 

autenticitet innefattar hur deltagande parter får en bättre bild om hur utomstående 

aktörer upplever saker och ting. 

 

Har studien påverkat att de deltagande parterna kan förändra sin situation är det 

istället kopplat till det sistnämnda kriteriet katalytisk autenticitet (Bryman & Bell 

2011). 

 

För att studien ska uppnå äkthet arbetade författarna noga med att presentera sitt 

material på ett korrekt, rättvist och förståeligt sätt. Detta för att undvika att 

missförstånd uppstår och för att studien ska vara tydlig för alla utomstående parter. 

 

2.9  Generaliserbarhet 

“Generalisering handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan appliceras på 

personer, situationer, händelser eller i fall som inte har ingått i studien” (Fejes & 

Thornberg 2016, s. 270). Ett vanligt sätt att generalisera utgår ifrån att en studies 

urval kan generaliseras till populationen där urvalet har hämtats. Detta sätt att 
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generalisera benämns statistisk generalisering då förhållandet mellan urval och 

population bygger på numeriska skattningar (Fejes & Thornberg 2016).  

 

Vid kvalitativa studier gäller att även om urvalet har gjorts noga för att representera 

en population så kommer urvalet i en kvalitativ studie att bli alltför litet för att 

statistisk generalisering ska kunna tillämpas. Analytisk generalisering utgår ifrån att 

all forskning och inte bara kvalitativ forskning utövas i form av enskilda studier. 

Resultaten från en studie kommer att följa en analytisk generaliseringsprocess vilket 

är syftet med att generalisera resultat. Den analytiska generaliseringen kan beskrivas 

som en process i två steg där det första steget går ut på att forskaren visar hur 

resultatet kan klarlägga begrepp, teoretiska händelser eller en hypotetisk 

händelsekedja. Det andra steget innebär att samma teori ska kunna tillämpas på andra 

liknande situationer där det kan finnas liknande begrepp som är relevanta (Yin 2013). 

 

Denna kvalitativa studie är en enskild studie och det kommer därför att tillämpas 

analytisk generalisering. Det är inte meningen att urvalet, vilket består av de sju 3PL 

leverantörerna, ska kunna generaliseras på en större population av 3PL leverantörer. 

Detta får följden att det inte används statistisk generalisering. 

 

2.10  Etiskt övervägande 

De etiska principer som Bryman och Bell (2005) tar upp och som bland annat gäller 

svensk forskning är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- 

och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar. 

Informationskravet betyder att berörda personer ska vara medvetna om 

undersökningens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagaren av undersökningen 

ska veta att undersökningen är frivillig och att de har rätt till att avbryta om de önskar 

det. Konfidentialitets- och anonymitetskravet går ut på att uppgifterna om deltagarna 

ska behandlas med stor försiktighet och måste förvaras på ett säkert sätt så att 

obehöriga inte kan komma åt dem. Nyttjandekravet medför att de uppgifter som 

samlas in om enskilda personer endast får användas till forskningen. Falska 

förespeglingar innebär att forskare inte ska ge falsk eller vilseledande information 

om undersökningen (Bryman och Bell 2005).  

 

Denna studie bidrar inte med någon falsk eller vilseledande information och tar 
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därmed hänsyn till den etiska principen falska förspeglingar. Studien omfattar inga 

intervjuer utan den utgår endast ifrån sekundärdata. Det förekom inledande kontakt 

med somliga av de sju 3PL leverantörerna men som sedan avbröts till följd av 

tidsbrist från företagens sida. 

 

2.11 Sammanfattning av metodkapitlet 

 
Figur 2.3 Sammanfattning av metodkapitlet (Egen illustration). 
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3 Teori 
I detta kapitel kommer de teorier som berör denna studie att presenteras. 

 

3.1 Analysmodell 

I detta avsnitt följer en analysmodell, se figur 3.1, som visar hur valda 

problemformuleringar samt teori och empiri kommer att analyseras i följande kapitel. 

 

 
Figur 3.1 Analysmodell (Egen illustration). 

 

3.2 3PL leverantörers tjänstekoncept 

Storhagen (2011) beskriver att begreppet tredjepartslogistik, 3PL, är ett fenomen som 

nämndes först under 1980-talet men det var inte förrän på 1990-talet som det fick sin 

egentliga spridning. Storhagen (2011) menar att genom att många företag har börjat 

fokusera på sina kärnkompetenser har det medfört till den starka utvecklingen av 

outsourcing till 3PL leverantörer. Därmed har också 3PL leverantörerna fått en viktig 
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roll i många företags försörjningskedjor (Yangyan et. al. 2016). Transport och 

lagring är grundläggande logistikfunktioner och med detta viktiga i tjänstekonceptet. 

3PL leverantörer erbjuder idag ett brett utbud av tjänster för att möta efterfrågan hos 

deras kunder (Mothilal et. al. 2012; Yangyan et. al. 2016). De erbjuder bland annat 

tjänster som distribution, lager, tillverkning och “reverse logistics” (Mothilal et. al. 

2012). Yangyan et. al. (2016) uttrycker att 3PL marknaden har blivit mycket 

konkurrenskraftig och att de måste erbjuda mer än bara icke-differentierade 

bastjänster. Marasco (2008) påpekar också att det finns mängder av olika definitioner 

av vad 3PL leverantörstjänster är, bland annat beskrivs de som enkla och traditionella 

med att endast ha hand om en transport- eller lagerfunktion till att beskrivas som 

mycket mer komplexa och täcka hela logistikprocessen. Utvecklandet av tjänster till 

följd av mer omfattande supply chain-lösningar och mervärdestjänster som 

lastkonsolidering, cross-docking och IT-lösningar (Yangyan et. al. 2016). 

 

Ett bredare tjänstekoncept kan ses som konkurrensfördelar både utifrån 3PL 

leverantörers och 3PL kunders syn. För 3PL leverantörer mynnar det ut i nya 

intäktskällor, möjlighet till att differentiera sig från sina konkurrenter samt flexibilitet 

vid hantering av större delar av sina kunders supply chain. 3PL kunden får däremot 

konkurrensfördelar i form av minskad kapitalbindning och bättre kundservice 

(Yangyan et. al. 2016). Dessutom får 3PL kunden tillgång till en 3PL leverantörs 

breda utbud av tjänster vilket innebär att de kan möta sina kunders behov bättre än 

tidigare (Liu och Lyons 2011). 

 

Marasco (2008) påvisar att det uppstår problem i samspelet mellan 3PL kunder och 

3PL leverantörer. Detta lyfts också av Grönroos (2015) där de menar att det kan 

uppstå ett gap mellan interaktionen till kunden och utförandet av en tjänst. Vidare 

beskriver Grönroos (2015) en begreppsmodell, se figur 3.2, över tjänstekvalitet 

vilken inkluderar fem gap som är följande: 

• Ledningens uppfattningar om kundernas kvalitetsförväntningar 

överensstämmer inte vilket kan uppkomma genom att företaget får felaktig 

information, tolkar informationen felaktigt eller på grund av obefintlig 

efterfrågeanalys. 

• Ledningens uppfattningar om kundernas kvalitetsförväntningar och 

specifikationerna av tjänstekvaliteten stämmer inte överens. Detta uppstår på 
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grund av misstag i planering eller otillräckliga planeringsrutiner, dåligt 

planeringsarbete av ledningen eller otillräcklig målformulering i 

organisationen.  

• Den specificerade kvaliteten uppfylls inte inom produktions- och 

leveransprocessen på grund av för komplicerade specifikationer, brist på 

acceptans hos personalen samt bristfällig överensstämmelse mellan 

specifikationen och företagskulturen. Det kan även bero på dålig ledning 

inom verksamheten, saknad intern marknadsföring och att det inte finns de 

verktyg som behövs för att fullfölja specifikationen.  

• Den externa kommunikationen ut mot kunden överensstämmer inte med 

tjänsteleveransen vilket uppstår till följd av att planering och genomförande 

av marknadskommunikationen inte har samordnats med den övriga 

verksamheten eller genom bristande kommunikation mellan avdelningar. Det 

kan även bero på att företaget lovar mer än vad de kan hålla exempelvis 

genom att organisationen inte kan prestera enligt specifikationen. 

• Kundens erfarenhet av tjänsten stämmer inte överens med dennes 

förväntningar vilket kan resultera i kvalitetsproblem, dålig “world of mouth”, 

uteblivna affärer samt en negativ effekt på företagets image. 

 
Figur 3.2 Begreppsmodell för tjänstekvalitet – Gapanalysmodellen (Grönroos 2015). 
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3.3 Social hållbarhet 

Social hållbarhet är en av dimensionerna i hållbar logistik (Björklund 2012) och en 

av beståndsdelarna i “triple bottom line” (Markley & Davis 2007). Björklund (2012) 

kategoriserar social hållbarhet i fyra olika grupperingar: mänskliga rättigheter, 

produktansvar, arbetsregler och arbetsförhållanden samt samhället.  

 

3.3.1 Mänskliga rättigheter 

Borglund et. al. (2012) beskriver mänskliga rättigheter som ett sätt att skydda 

individen. Björklund (2012) förklarar vidare att mänskliga rättigheter är för de flesta 

ett solklart faktum men ändå förekommer det att dessa överträds i form av 

exempelvis barnarbete eller påtvingat arbete. Björklund (2012) menar att det är 

mycket viktigt att kontrollera mänskliga rättigheter hos sina underleverantörer då 

företag ibland kan bli lurade och inte få hela sanningen. Enligt GRI (2014) så 

inkluderas även föreningsfrihet och fackliga anslutningar, investeringar i mänskliga 

rättigheter, diskriminering, tvångs- och straffarbete, säkerhetsåtgärder och utbildning 

inom mänskliga rättigheter, ursprungsbefolkningens rättigheter, inrapporterade 

klagomål om mänskliga rättigheter samt utvärdering av leverantörer och aktiviteter 

som påverkar mänskliga rättigheter.  

 

3.3.2 Arbetsregler och arbetsförhållanden 

Arbetsregler och arbetsförhållanden fick en viktigare roll inom “Supply Chain” och 

logistik på 90-talet då det uppmärksammades om människors skilda 

arbetsförhållanden runt om i världen. Hur arbetsregler och arbetsförhållanden 

utformas och bestäms påverkar anställningsformer, relationen mellan ledning och 

anställda, hälsa och säkerhet, utbildning och utveckling samt diskriminering och lika 

möjligheter (Björklund 2012).  

 

Anställningsformer är kopplade till människors anställningsavtal, vilka arbetstider 

och lönenivåer som råder samt hur lönen betalas ut. Då logistik bland annat berör 

leveransprecision och korta ledtider kan det sätta press på de anställda och resultera i 

hårt arbete under stress (Björklund 2012). När svenska företag studeras utifrån den 

sociala dimensionen och hur de arbetar med social hållbarhet är det enligt Björklund 

(2012) hälsa och säkerhet som i de flesta fall lyfts fram i hållbarhetsrapporterna. 
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Grafström, Göthberg och Windell (2015) nämner att många företag har anammat ett 

förhållandesätt som avser att man inte bara kollar på företagets ansvar över den 

sociala hållbarheten utan man kollar även bakåt och framåt i värdekedjan. Bak i 

värdekedjan granskar man underleverantörer vilket Grafström, Göthberg och Windell 

(2015) säger kan vara svårt och framåt i värdekedjan granskar företag sitt ansvar ut 

mot kund. Enligt GRI (2014) så ska arbetsregler, säkerhet, hälsa, utbildning, lika lön 

mellan könen, jämställdhets- och mångfalds möjligheter, utvärdering av 

leverantörers arbetsförhållanden samt klagomål lyftas fram under denna kategori. 

 

3.3.3 Samhällsansvar 

En annan del som Björklund (2012) inkluderar i den sociala dimensionen är att stödja 

och främja samhällets utveckling både på lokal och global nivå. Välgörenhet är ett av 

de stora områdena inom samhällsansvar, detta kan bero på att företaget kan visa sitt 

självständiga val av aktiviteter (Jutterstrom & Norberg 2011). Det kan ske i form av 

bidrag till intresseorganisationer samt uppbyggnad av lokaler som skolor och 

sjukhus. Företag inom logistikbranschen kan också bidra vid humanitära 

sammanhang som exempelvis naturkatastrofer då de utsatta ofta är i stort behov av 

transport, lagring och logistiklösningar (Björklund 2012). Att bidra och arbeta med 

humanitär logistik är något som under det senaste decenniet har ökat avsevärt 

(Piecyk & Björklund 2015). Samhällskategorin i den sociala dimensionen tar också 

hänsyn till lagar och förordningar, politiska bidrag, korruption, pågående eller 

avslutade rättsfall om konkurrens och monopol, leverantörsutvärdering gällande 

konsekvenser i samhället samt klagomål gällande samhället enligt GRI (2014). 

 

3.3.4 Produktansvar 

Produktansvar är en annan viktig del inom den sociala dimensionen och handlar om 

att man som företag ska ta ansvar för den produkt som lämnas över till kunden 

(Björklund 2012). Vidare menar Björklund (2012) att en produkt ska vara enkel att 

använda både utifrån dess utformning och användarinformation. Ett företag ska 

också ansvara för vad som händer med en produkt efter att den har blivit förbrukad, 

med andra ord en produkts returflöde. Detta genom att antingen omhänderta 

produkten för återförsäljning eller för materialåtervinning (Björklund 2012). Enligt 

GRI (2014) så inkluderar produktansvar således kundens hälsa och säkerhet, 

produktkvalitet, produkt- och tjänsteinformation och märkning, kundens integritet 



 
 

 29 

och förlust av kunddata, marknadsundersökningar, överträdelse mot lagar och 

förordningar samt brist i efterlevnad gällande förordningar eller vad som 

marknadsförts. 

 

3.4 Hållbarhetsredovisning 

Global Reporting (2006, s. 3) beskriver att “hållbarhetsredovisning handlar om att 

mäta, presentera och ta ansvar gentemot intressenter, både inom och utanför 

organisationen, för vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar 

utveckling”. Termen hållbarhetsredovisning syftar till att beskriva redovisning med 

ekonomisk, miljömässig och social påverkan (Global Reporting 2006). Till exempel 

kan en hållbarhetsredovisning belysa de tre dimensionerna i “triple bottom line” som 

Markley och Davis (2007) beskriver och rapportering av företagets samhällsansvar 

(Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2006). En hållbarhetsredovisning ska ge en 

rättvis och balanserad bild av organisationers resultat inom hållbarhet oavsett om det 

är positivt eller negativt för organisationen (Global Reporting 2006).  

 

Flera företag använder sig även av en “Code of Conduct”, det förklarar Borglund et. 

al (2012) som en egen samling av regler för hur de ska uppträda och agera i olika 

avseenden. År 2014 tillkom det justeringar av EU:s redovisningsdirektiv om 

rapportering av icke-finansiell information. Förändringen innebar att stora företag 

med ett genomsnittligt antal på 500 anställda under ett räkenskapsår ska infoga en 

icke-finansiell rapport till deras förvaltningsberättelse som ska inkludera företagens 

utveckling, resultat, ställning och konsekvenser. Dessa berör bland annat sociala 

förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och bekämpning av 

korruption (Europeiska Unionen (EU) 2014). Med hänsyn till ändringen av EU:s 

redovisningsdirektiv har det i Sverige tagits fram ett lagförslag om att alla större 

företag från och med 31 december 2016 ska ha en hållbarhetsrapport (Sveriges 

Riksdag 2014). För att kategoriseras som ett stort företag ska företagen på 

balansdagen uppfylla två av de tre följande punkterna: 

• En balansomslutning på 20 miljoner euro 

• En nettoomsättning på 40 miljoner euro 

• Ett genomsnittligt antal anställda under ett räkenskapsår på 250 personer 
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Dessa kriterier gäller även för stora koncernföretag men då ska det dessutom finnas 

en koncernredovisning mellan moder- och dotterbolag (Sveriges Riksdag 2014). 

Enligt en undersökning gjord av Piecyk och Björklund (2015) så var det endast 13% 

av 350 internationella 3PL leverantörer som var med i undersökningen som har en 

formell hållbarhetsredovisning. 

 

Att presentera en hållbarhetsrapport är en informationsstrategi, med andra ord ett 

alternativt sätt att kommunicera med sina intressenter via enkelriktad information om 

företags ansvarstagande. Andra tillvägagångsätt att kommunicera ett företags 

ansvarstagande är via dialogstrategi och involveringsstrategi. Dessa 

kommunikationsformer diskuterar och involverar intressenter i företagens 

hållbarhetsarbete (Borglund et. al. 2012). Grafström, Göthberg och Windell (2015) 

presenterar kunder, leverantörer och ägare som företags centrala intressenter men för 

att redogöra för företagens alla intressenter tar de och Borglund et. al (2015) hjälp av 

Edward Freemans klassiska intressentmodell. 

 
Figur 3.3. Den klassiska intressentmodellen (Grafström, Göthberg och Windell 

2015). 

 

Grafström, Göthberg och Windell (2015, s.75) lyfter att “dessa intressenter är, 

tillsammans med företagen, på olika sätt med och sätter ramarna för det sociala 

ansvarstagandet”. 
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3.5 Ramverk 

Ramverk definieras i denna studie som en samling av standarder och riktlinjer. 

Standarder och riktlinjer finns för att underlätta företagens genomförande av social 

hållbarhet samt för att intressenter ska kunna validera och övervaka deras arbete. 

Standarder och riktlinjer som finns tillgängliga för företagen har utarbetats av 

oberoende organisationer (Witkowska 2016). Användandet av standarder kan vara en 

stor fördel för företag då det exempelvis kan användas för att operationalisera ansvar 

för social hållbarhet, skapa ökad förståelse hos intressenter och undvika att det 

uppstår missförstånd i kommunikationen. De kan även användas för att skapa ökat 

engagemang hos intressenterna samt främja utvecklandet både i redovisningssyfte 

och för företag (Witkowska 2016). Witkowska (2016) presenterar att det även väckts 

en del kritik mot standarderna som företagen bör ta i beaktning. De kan exempelvis 

medföra ökade kostnader, resultera i mer fokus på normer än på relationer och 

förtroende mellan företag och dess intressenter samt inkorrekta bedömningar av 

företaget då de har gett ut mer information än nödvändigt. Standarderna är frivilliga 

vilket gör att alla inte tillämpar dem och användandet av standarder kan hämma 

innovationen hos företagen om de inte gör mer än de angivna kraven (Witkowska 

2016; de Colle, Henriques, Sarasvathy 2014). Nedan följer en presentation av utvalda 

standarder, riktlinjer och organisationer som bistår till sociala ramverk.  

 

3.5.1 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility, CSR, står för företags sociala ansvarstagande och 

behandlar tre områden: miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. CSR 

innefattar olika riktlinjer som är utöver lagstiftningen och som är frivilliga att följa. 

Frivillig rapportering visar en organisations mognad, medvetenhet och vilja att bli en 

medborgare som tar sitt sociala ansvar (Piecyk & Björklund 2015). CSR rapporter är 

ett sätt att kommunicera sociala och miljömässiga åtgärder och strategier till 

allmänheten (Piecyk & Björklund 2015) och används för att skapa förtroende hos 

omvärlden (Jutterström & Norberg 2011).  Det finns ingen tydlig definition på social 

hållbarhet vilket resulterar i att det mer blir en tolkningsfråga och företag får själva 

avgöra hur långt de väljer att utvidga sitt samhällsansvar (Borglund et. al 2012; 

Piecyk & Björklund 2015; Porter & Kramer 2006) 
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CSR kan ses som en managementidé då det är ett sätt att styra företagets och andra 

organisationers verksamheter. Det påverkar både effektivitet och legitimitet som är 

två faktorer för ett företags överlevnad. Effektivitet delas in i inre effektivitet som 

innebär att man måste göra saker på rätt sätt och yttre effektivitet som står för att det 

är rätt saker man gör för att stå emot sina konkurrenter (Borglund et. al. 2012).  

 

Allt fler företag arbetar med CSR (Piecyk & Björklund 2015) och enligt Borglund et. 

al. (2012) visar forskning på att företag framförallt använder CSR för att skapa 

legitimitet i sin verksamhet. Legitimitet menar att ett företag bör leva upp till 

generella föreställningar och krav för att locka nödvändiga resurser från 

omgivningen och på lång sikt överleva (Jutterström & Norberg 2011). Företag 

arbetar utefter vad deras intressenter ser som önskevärt och lämpligt samt vad de 

har  för förväntningar kring samhällsansvar. Förväntningar ändras och förändringar 

sker kontinuerligt därmed är standarden CSR starkt kopplad till samhällets direktiv 

och normer (Jutterström & Norberg 2011). 

 

3.5.2 International Standardization Organization 26000 

International Standardization Organization, ISO, introducerade år 2010 ISO 26000 

som är en standard inom området social hållbarhet (Borglund et. al. 2012). 

Jutterström (2011) kallar organisationen för CSR- standardsättare då de bland annat 

sätter riktlinjer för mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Standarden bygger 

på sju grundläggande principer som tillsammans skapar en förklaring av ansvar för 

social hållbarhet och beskriver hur ett företag kan gå tillväga för att bidra till en 

hållbar framtid (International Standardization Organization (ISO) 2014). Principerna 

berör organisatorisk styrning, mänskliga rättigheter, arbetspraxis, miljö, rättvis 

arbetspraxis, konsumentfrågor, samhällsengagemang och utveckling (Tab. 2) (ISO 

2014).  

 

Det spelar ingen roll om en organisation är liten eller stor, inom privata, offentliga 

eller ideella sektorn, ISO 26000 är avsedd för att passa alla typer av organisationer 

oavsett vilket land de befinner sig i (ISO 2014; Witkowska 2016). Respektive 

principer följs av ett flertal frågor, vilka frågor som är relevanta och viktiga för en 

organisation får de själva ansvara för att välja (ISO 2014). Principerna är till för att 

skapa förståelse för företags sociala ansvar, vad ett företags beslut ger för 
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konsekvenser i samhället och hur det påverkar den sociala dimensionen (Witkowska 

2016). Swedish standards institute (2014) presenterar att avsikten med ISO 

26000:2010 är att främja samförståndet inom social hållbarhet, komplettera andra 

instrument och initiativ med ansvar för social hållbarhet, inte att ersätta dem. Detta 

skapar en etisk och öppen syn som bidrar till hälsa och välbefinnande i samhället 

(Swedish standards institute (Sis) 2014).  

 

3.5.3 International Organization for Standardization 39001 

ISO 39001 är en internationell standard som berör trafiksäkerheten. Trafiksäkerhet är 

en global angelägenhet och presenteras ofta med förkortningen RTS. Syftet med ISO 

39001 är att hjälpa organisationers ledning att eliminera förekomsten och risken för 

att dödsfall och allvarliga skador ska inträffa i samband med trafiken. Standarden kan 

användas av alla företag som önskar upprätta, införa, underhålla och förbättra ett 

RTS ledningssystem och som vill påvisa att företaget överensstämmer med de ISO 

39001:s riktlinjer och den uttalade RTS politiken som finns (ISO 2012). Sience 

partner (u.å.) som är ett institut för forskning och innovation beskriver att 

“standarden omfattar allt från organisationens förståelse för trafiksäkerhet med 

ledarskap, personalpolitik och kompetensfrågor, underhåll av fordon, attityd och 

beteendet på vägen samt planering och åtgärder”. Information från ISO, visar att det 

årligen dör 1,3 miljoner och 20 000 000 - 50 000 000 skadas i trafikrelaterade 

situationer. Ledningssystemet som presenteras i standarden fokuserar på RTS mål 

och hur de styr planeringen av aktiviteter inom företaget för att öka säkerheten (ISO 

2012). Användandet av ett RTS säkerhetssystem har enligt ISO (2012) visat sig ha en 

stor inverkan för att minska trafikolyckor. 

 

3.5.4 Occupational Health and Safety Assessment Series 18000 

“Occuptational Health and safety assessment” förkortas OHSAS 18000 och 

innehåller internationella standarder för hälsa och säkerhetshantering. OHSAS 18000 

består utav två delar: OHSAS 18001 som står för ledningssystem för arbetsmiljö och 

OHSAS 18002 som är komplement och innehåller riktlinjer för genomförandet av 

OHSAS 18001 (Certification Europe u.å.). OHSAS 18001 används av ledningen för 

att identifiera, kontrollera samt minimera risker inom arbetsmiljön och förbättra sin 

arbetsmiljöprestanda (Certification Europe 2013; SIS u.å.). Certification Europe (se 

bilaga 3) uppger vad företagen måste göra för att uppfylla kraven för OHSAS 18001. 
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Det är 13 punkter som ska uppfyllas varav en innefattar att företagen måste 

formulera en handbok med bestämmelser som är anpassade för yrket, hälsa och 

säkerhet. Fördelen med denna standard är att företaget exempelvis minskar antalet 

olyckor, förbättrar anställdas motivation samt sin image ut mot intressenterna 

(Certification Europe 2013). 

 

3.5.5 Social Accountability 8000 Standard 

SA8000, Social Accountability 8000, är en frivillig granskningsbar standard som 

skyddar de grundläggande mänskliga rättigheterna för arbetstagare i företag i alla 

branscher. Standarden är baserad på FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna, 

internationella arbetsorganisationens konventioner samt FN och nationella 

lagstiftningen. Tillsammans skapar de riktlinjer som företagen måste vidta för att de 

ska kunna säkerhetsställa att kraven för standarden uppfylls och kontinuerligt ses 

över (Social Accountability International (SAI) 2014). I dokumentet SA8000 

Performance Indicator kan företag ta del av de minimum som ställs för att vara en 

SA8000-certifierad organisation (SAI 2014). Att använda SA8000 Standard som 

riktlinje för företag skapar ett gemensamt språk för att mäta de sociala resultaten 

(SAI 2014) och den bidrar till att skapa säkrare och personvänligare arbetsplatser 

(Witkowska 2016).  

 

SAI (2014) presenterar i standarden krav för nio följande kategorier: barnarbete, 

tvingande- eller obligatoriskt arbete, hälsa och säkerhet, föreningsfrihet och rätt till 

kollektiva förhandlingar, diskriminering, ordningsregler, arbetstider, ersättning och 

management system. Dokumentet SA8000 Guidance kan användas som en handbok 

som inkluderar tolkningar av de olika grupperingarna och hur ett företag ska 

genomföra sina krav (SAI 2013). Witkowska (2016) uppger att om ett företag är 

SA8000-certifierade så har de infört de rutiner i ledningssystemet som krävs och 

verksamheten överensstämmer med SAI:s (2014) krav. 

 

För att SA8000 Standard ska bibehålla sin relevans och gå att tillämpa reviderar SAI 

den var femte år. Processen utgår ifrån  ISEAL Alliance uppförandekoder och under 

en två månaders period kan berörda parter vara med och ge synpunkter för att 

förbättra standarden (SAI u.å.). ISEAL Alliance står för The International Social and 
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Environmental Accreditation and Labelling Alliance och är ett globalt medlemskap 

som inkluderar hållbarhetsnormer (ISEAL Alliance u.å.).  

 

3.5.6 Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative, eller GRI som det oftast förkortas till, är en ideell 

organisation som har utvecklat hållbarhetsriktlinjer. Det grundades 1997 av CERES, 

Coalition for Environmentally Responsible Economies, och FN:s miljöprogram 

UNEP och har sedan dess uppdaterats ett flertal gånger (Borglund et. al. 2012). De 

senaste riktlinjerna kallas G4 och publicerades 2014. GRI vill främja att 

verksamheter genom användandet av hållbarhetsredovisningar ska bli mer hållbara 

samt bidra till en hållbar världsekonomi. Ramverket ska kunna användas av alla 

organisationer oavsett deras storlek, bransch eller var de befinner sig geografiskt 

(Global Report Intiative (GRI) 2014). GRI:s ramverk består utav principer för 

redovisningens innehåll och för att garantera kvaliteten på det som redovisas. Det ska 

ses som ett hjälpverktyg för företag som är till för att skapa tillförlitliga sociala 

rapporter (Witkowska 2016). Den består också utav indikatorprotokoll vilket består 

av definitioner och vägledning som underlättar användningen och upprättandet av 

redovisningen samt branschtillägg för att komplettera riktlinjerna och tekniska 

protokoll som kompletterar riktlinjerna ytterligare (GRI 2014; Witkowska 2016).  

 

GRI (2014) menar att verksamheter som gör hållbarhetsredovisningar enligt GRI:s 

ramverk ska redovisa sina resultat och ha organisationens åtaganden, strategier och 

hållbarhetsstyrning som grund. Vidare menar Witkowska (2016) att det är viktigt för 

företagen att precisera vad deras mål ska omfatta, vad som ska prioriteras, övervakas 

och hur det ska mätas. Hållbarhetsredovisningarna används enligt GRI (2014) oftast 

för följande syften: 

• För att jämföra och bedöma resultaten av hållbarhet i förhållande till lagar, 

regler, normer och standarder 

• Visa hur verksamheten påverkar och påverkas av förväntningar om frågor 

som rör hållbar utveckling 

• Jämföra resultat mot olika verksamheter över tiden. 

 

GRI:s ramverk tar upp fyra olika kategorier till den sociala dimensionen. Dessa är 

arbetsrätt, mänskliga rättigheter, samhället och produktansvar. Vidare presenteras det 
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under dessa kategorier olika aspekter som ingår i varje kategori och som visas i figur 

3.4 (GRI 2014). 

 

 
Figur 3.4 Den sociala kategorin och dess aspekter enligt G4 (GRI 2014, s.9). 

 

3.5.7 United Nations Global Compact 

United Nations Global Compact, UN Global Compact, är en organisation som 

grundades år 2000 med ett frivilligt initiativ för att stödja FN:s mål. De har skapat 

riktlinjer och principer för hur företag ska utveckla sina strategier och verksamheter 

mot mer ansvarsfulla affärer och en hållbar utveckling med betoning på samarbete 

och innovation (UN Global Compact u.å.). De tio principer som utformades berör 

mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption (Borglund et. al. 2012). 

Dessa grundades utifrån allmänna förklaringar om de mänskliga rättigheterna, ILO:s 

deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-

deklarationen om miljö och utveckling samt FN:s konvention mot korruption 

(Borglund et. al. 2012). UN Global Compact förklarar innebörden av varje princip 

tillsammans med en motivation till varför företagen bör tänka på dem och hur företag 

kan motverka att principerna bryts (UN Global Compact u.å.).  

 

De sex första principerna, se bilaga 1, fokuserar på den sociala dimensionen varav de 

mänskliga rättigheterna är en stor del (UN Global compact 2015). Dessutom täcker 

de sex principerna även mänskliga rättigheter för särskilda grupper till exempel 

kvinnors jämställdhet och människor med funktionshinder. UN Global Compact 

definierar social hållbarhet som identifiering och hantering av positiva och negativa 

effekter på människor. Även om det är regeringens plikt att skydda, respektera, 
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uppfylla och successivt realisera mänskliga rättigheter, kan och bör företag göra sin 

del för att upprätthålla dem (UN Global Compact). 

 

Åtminstone förväntas företagen att genomföra en “due diligence” för att undvika 

negativa effekter av mänskliga rättigheter som kan komma i samband med 

verksamheten. “Due diligence”, skälig försiktighet, ses som en förebyggande process 

som används för att undvika och mildra negativa effekter som företag inom en 

värdekedja orsakar på människor och miljö. Borglund et. al. (2012) rekommenderar 

att det ska användas när företag utformar sin verksamhet och fattar beslut om 

affärsrelationer. “Due diligence” innefattar bland annat policys, uppförandekoder där 

åtagande och förväntningar formuleras, riskanalyser samt hur miljömedvetenhet och 

social hållbarhet ska integreras i en organisation. Den analyserar resultat och effekter 

för att policys inom företaget ska bli till det bättre och redovisar effekterna för att 

skapa ökad trovärdighet hos intressenter (Borglund et. al. 2012). 

 

3.5.8 Fair Transport Europa 

“Fair transport Europa” är ett medborgarinitiativ som har tagits fram av en grupp 

medborgare, transportarbetare och fackmedlemmar. De vill väcka intresse och skapa 

ökad medvetenhet hos allmänheten om de oacceptabla arbetsförhållanden som råder 

inom transportsektorn. Ett flertal arbetstagare arbetar utan socialt skydd, med 

beklagliga löner och under omänskliga levnadsvillkor. Därför vill de införa rättvisa 

löner, arbetsvillkor och sociala rättigheter för alla arbetstagare inom 

transportsystemet i Europa (Fair Transport Europe 2015). Ett viktigt verktyg för 

“Fair Transport Europa” är ECI, europeiska medborgarinitiativet. Det innebär att om 

en miljon eller fler från minst sju olika EU-länder skriver under en petition går det att 

uppmana Europeiska kommissionen, EG, till att införa nödvändiga lagförslag 

(Europeiska kommissionen 2015). “Fair Transport Europa” uppmanar att det behövs 

åtgärder för att skapa rättvis konkurrens inom transportsektorn och för att garantera 

att det sker lika behandling av arbetstagare. För att åstadkomma detta har initiativet 

presenterat sju konkreta förslag till EG som kommer att bidra till rättvisa 

arbetsvillkor, arbetsförhållanden och sociala rättigheter (Fair Transport Europe 

2015). 
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3.5.9 Sveriges Åkeriföretag 

Sveriges åkeriföretag är en branschorganisation som startade 1917 och arbetar för en 

sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. De driver transport- och 

samhällspolitiska frågor som påverkar företag i åkerinäringsbranschen och det gör de 

i syfte att stärka åkerinäringens konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för 

åkeriföretag. Sveriges åkeriföretag stödjer deras medlemsföretag i 

företagsutveckling, opinionsbildning och lobbying genom att: 

• Verka för att nationell och internationell konkurrens sker på lika villkor 

• Informera, företräda och ge råd i juridiska, ekonomiska och tekniska frågor 

• Erbjuda utbildningar och certifieringar för ett affärsmässigt, etiskt, 

kvalitetsmässigt och trafiksäkert arbete 

• Bevaka och utveckla miljö- och trafiksäkerhetsarbeten (Sveriges åkeriföretag 

u.å.). 

 

Detta arbete ska i sin tur öka förutsättningarna för bättre lönsamhet, stärka 

konkurrenskraften, effektivisera transporterna och trafiksäkerheten hos 

medlemsföretagen (Sveriges åkeriföretag u.å.). 

 

3.6 Teoretisk analys 
Grönroos gap-analys (figur 3.2) används för att tydliggöra för läsaren var studien 

kommer att positionera sig och vilka områden inom 3PL leverantörernas 

tjänstekoncept som kommer att beröras, se figur 3.5. Studien kommer utifrån ett 

externt kommunikations-perspektiv se hur 3PL leverantörer positionerar 

kvalitetsdimensionen social hållbarhet ur hållbarhetsrapporter. Social hållbarhet och 

sociala ramverk är sammankopplade därav presenteras de komma från samma håll, 

se figur 3.5. Hur dessa förhåller sig till varandra och 3PL leverantörers 

hållbarhetsrapporter kommer vidare att analyseras utifrån ett externt 

kommunikations-perspektiv. 
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Figur 3.5 Teorimodell för 3PL leverantörers tjänstkoncept (Egen illustration). 
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4 Empiri 
Detta kapitel kommer att presentera sju 3PL leverantörers syn på social hållbarhet 

genom hur det redovisas i deras hållbarhetsredovisning.  Det kommer även tas i 

beaktning hur olika 3PL leverantörer väljer att visa social hållbarhet i koppling till 

deras företagsbeskrivning. De sju företagen som presenteras är: DSV, DB Schenker, 

Alwex, DHL, PostNord, Bring och Alltransport. 

 

4.1 DSV 

DSV är en global leverantör av transport och logistiktjänster som har kontor eller 

anläggningar i fler än 80 länder. Organisationen är uppdelad i tre olika divisioner: 

DSV Air & Sea, DVS Solutions och DSV Roads. DSV Roads är en av tre ledande 

aktörer inom Europa med över 17000 lastbilar och har cirka 9300 anställda. DSV Air 

& Sea erbjuder alternativa och flexibla färdvägar som anpassas till krävande 

logistikutmaningar i hela värden och har 6800 medarbetare. DSV Solutions levererar 

logistiklösningar som ökar deras kunders drift och kostnadseffektivitet och har ca 

6100 medarbetare. DSV senaste publicerade hållbarhetsrapport avser 

verksamhetsåret 2014 (DSV 2015). 

 

DSV (2015) menar att för ett så stort företag som de är det viktigt att ha 

gemensamma värderingar inom företaget som alla är övertygade om. Detta för att det 

är en avgörande faktor för företagets långsiktiga framgång. DSV (2015) säger sig ha 

ett ansvar att bidra till utvecklingen och upprätthållningen av ett etiskt och 

ekonomiskt friskt företag. För att klara detta ansvar så ska DSV:  

 

• Följa de nationella lagar och förordningar i länder som DSV är verksam i.  

• Ha en öppen attityd gentemot dem som påverkas av verksamheten. 

• Respektera FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 

• Ha en hög etisk standard. 

• Välkomna och svara på frågor från externa intressenter och kommunicera 

med berörda parter på ett bra sätt (DSV 2015). 
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4.1.1 Mänskliga rättigheter 

DSV använder UN Global Compacts tio grundläggande principer för företags ansvar 

som utgångspunkt vid CSR-arbetetet inom koncernen. Företaget presenterar i 

hållbarhetsredovisningen från 2014 ett utdrag från deras “Code of Conduct”. De 

menar att de är emot all sorts barnarbete, diskriminering och påtvingat arbete. DSV 

stödjer internationellt tillkännagivna mänskliga rättigheter och de stödjer också lika 

rättigheter inom anställnings- och arbetsvillkor när det kommer till kön, ras, religion, 

sexuell läggning, politisk tillhörighet och etnisk eller social bakgrund. DSV följer 

nationell lagstiftning gällande arbetstider och lön ska minst uppfylla de lagstadgade 

nationella standarderna (DSV 2015). 

 

 
Figur 4.1 DSV:s koncernmål gällande “Code of Conduct” (DSV 2015).  

 

4.1.2 Arbetsregler och arbetsförhållanden 

Ur DSV:s senaste hållbarhetsredovisning (2015) vilken syftar på verksamhetsåret 

2014 presenterar de deras sociala riktlinjer gällande arbetsregler och 

arbetsförhållanden. 

 

4.1.2.1 Arbetsmiljö 

DSV:s ledning ska verka för att skapa en utvecklande och sund arbetsmiljö för deras 

medarbetare. Detta ska de uppnå genom att integrera hälsa och säkerhet i vardagen 

och uppmuntra till ledarskap som arbetar förebyggande med säkerhet på alla nivåer. 

De arbetar därför med regler om systematisk arbetsmiljö. Detta innebär att de ser 

aktuell lagstiftning som ett minimumkrav, att de arbetar för att främja en trygg miljö 

samt att de ständigt arbetar med förbättringar inom arbetsmiljö för att minimera 

risker för olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar (DSV 2015). 
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4.1.2.2 Säkerhet 

DSV:s säkerhetsarbete kan beskrivas som en form av risk- och säkerhetsmedvetenhet 

som skall finnas med dagligen hos alla medarbetare. Det är viktigt för DSV att skapa 

en rimlig och balanserad säkerhet som är lätt att förstå och leva med. Ledningen skall 

se till att säkerhetsarbetet genomsyrar hela organisationen och de ska tillsammans 

skapa en trygg arbetsplats för alla medarbetare utan att äventyra någon anställds liv 

eller säkerhet. DSV ska visa sitt säkerhetsansvar gentemot intressenterna: ägare, 

kunder och samarbetspartners. DSV ska också följa lagar, förordningar samt 

fastställda regler. Brott mot dessa betraktas allvarligt av DSV (DSV 2015). 

 

4.1.2.3 Hälsa 

DSV ser sina anställda som en nyckeltillgång och därför är det viktigt för dem att 

stötta personalens välbefinnande och stödja deras handlingar. Det är viktigt att det 

finns lokala rutiner som förebygger risker, speciellt på DSV:s lager och terminaler 

där de kan uppstå farliga situationer. All rapportering av olyckor görs elektroniskt för 

att underlätta rapportering och utredning av olyckor. Alla DSV:s chefer är ansvariga 

för medarbetarnas säkerhet och måste skapa en förståelse för de nödvändiga 

säkerhetsåtgärderna. DSV:s anställda ansvarar själva för sin säkerhet genom att följa 

säkerhetsföreskrifter och vara försiktiga i deras handlande för att förebygga olyckor. 

DSV beskriver sin sjukfrånvaro under 2014 i figur 4.2 nedan (DSV 2015). 

 

 
Figur 4.2 DSV:s sjukfrånvaro under 2014 (DSV 2015). 

 

DSV eftersträvar en alkohol- och drogfri arbetsplats och genom information och 

utbildningsinsatser ska de öka medarbetarnas förståelse för de negativa effekter som 

alkohol och droger medför. Genom stödjande insatser ska DSV medverka i 

rehabiliteringen vid återanpassningen i samband med att någon anställd har 

missbrukarproblem (DSV 2015). 
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Alla anställda vid DSV ska uppträda som ett föredöme i trafiken och medverka till 

säkerheten på vägarna. DSV ska därför alltid följa aktuella lagar och förordningar 

samt anpassa hastigheten till rådande trafik- och väderförhållanden. DSV:s anställda 

måste alltid använda handsfree vid samtal under pågående körning. Dessutom 

utbildar DSV kontinuerligt i lastsäkring (DSV 2015). 

 

4.1.2.4 Klagomål och rapportering 

Ett grundläggande element för DSV  har varit att de implementerat ett så kallat 

“whistleblower programme” vilket ska förenkla för DSV att få information om 

kritiska förhållanden. De uppmuntrar sina medarbetare till att lyfta eventuella 

överträdelser med sin chef men de kan också välja att anonymt rapportera in 

situationer till detta “whistleblower programme”. Under 2014 mottog DSV ett 

mindre antal anmälningar via detta “whistleblower programme” (DSV 2015). 

 

4.1.3 Samhällsansvar 

Då DSV främst använder sig av underleverantörer vid transport så är det viktigt med 

styrning av leverantörerna i hänsyn till DSV:s kunder. De använder sig därför av en 

“Supplier Code of Conduct” som uppdaterades under 2014. Från ett socialt 

perspektiv så innehåller denna främst om krav på affärsetik och ett klart förbud mot 

mutor. Dessutom behandlar den god arbetsmiljö vilket är viktigt i samarbetet med 

DSV:s anställda på terminaler och lager samt i samarbetet med DSV:s kunders 

anställda vid lastning och lossning. Under 2014 mottog 77% av DSV:s alla 

underleverantörer denna “Code of Conduct”. DSV menar att de kan förbättra den 

löpande uppföljningen hos underleverantörerna som idag görs lokalt i respektive 

land. De anser att på grund av den stora mängden av åkerier så är det svårt att få ut 

det viktigaste budskapet på ett enkelt sätt, därför så kompletteras deras “Code of 

Conduct” med en enklare handbok (DSV 2015). 
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4.2 Alwex 

De 80 delägarna i Alwex är också bolagets huvudsakliga leverantörer av 

åkeritjänster. Deras målsättning är att bli Sveriges ledande tjänsteleverantör av 

skräddarsydda transporter, entreprenad, lager och logistiklösningar. De har valt att 

fokusera på tre huvudspår för att bli framgångsrika på marknaden: att ha ett brett 

utbud av tjänster och produkter, bra kundservice och ett aktivt miljöarbete. Alwex 

har cirka 300 lastbilar och 200 anställda inom moder- och dotterbolagen. Den senaste 

hållbarhetsrapporten avser gälla verksamhetsår 2015 och Alwex använder sig av 

Standard G4 (Alwex 2016). 

 

Alwex förtydligade under 2015 en formell värdegrund som bygger på orden 

Engagemang, Kundnytta och Ansvar, förkortat till EKA. Denna värdegrund ska vara 

en utgångspunkt för hur de inom Alwex förhåller sig till varandra, kunder, 

leverantörer och till samhället i stort. I organisationen är det viktigt att kommunicera 

de sociala riktlinjerna så att Alwex som arbetsplats fungerar och upplevs bra, trygg 

och välkommande. Alwex grundprincip är att den mångfald som finns i samhället 

och bland dess kunder skall också återspeglas hos Alwex medarbetare. Dessutom 

strävar de efter att uppnå en jämn könsfördelning på ledande positioner (Alwex 

2016). 

 

4.2.1 Mänskliga rättigheter 

Alwex “Code of Conduct” baseras på UN Global Compact:s tio principer. Som 

komplement till Alwex “Code of Conduct” använder de sig av en handlingsplan för 

uppföljning och en åtgärdsplan efter behov (Alwex 2016). 

 

4.2.2 Arbetsregler och arbetsförhållanden 

Genom att ta ansvar för den sociala hållbarheten och ha viljan att arbeta med frågor 

som mångfald, jämställdhet, arbetsmiljö och möjligheten att påverka så investerar 

Alwex i sin personal på olika sätt. De menar att det är viktigt för deras medarbetare 

att få utrymme att utvecklas i deras yrkesroll (Alwex 2016).  

 

Alwex presenterar att de arbetar med utbildningar, enkäter för medarbetarna, 

mätning av övertid och sjukfrånvaro samt regelbundna avdelningsmöten. Detta för 

att de vill skapa en långsiktigt bra arbetsmiljö för Alwex personal (Alwex 2016). 
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4.2.3 Samhällsansvar 

Alwex anser att det är viktigt för dem att vara engagerade inom den lokala idrotten 

och dess verksamheter. Genom att bidra med kompetens, produkter och sponsring 

ska Alwex upprätthålla en god relation med samhället. De vill delta i 

samhällsdebatten och vara en förebild inom miljö och hållbarhet för andra. Därför 

har de tagit fram riktlinjer för att säkerhetsställa att de insatser de gör går till rätt 

saker och till en bred målgrupp. Därför har de noga valt ut föreningar och lokala 

talanger inom alla åldrar, kön, ursprung och intressen. De menar att det viktiga för 

Alwex är inte att få en stor exponering utan att de medel som kommer från Alwex 

ska investeras i att främja idrott, gemenskap och utveckling. Under 2016 kommer 

därför Alwex att stödja över 20 olika lokala föreningar samt deras återkommande 

arrangemang Alwex Cup i samarbete med Växjö Lakers som vänder sig till klubbar 

med ungdomsverksamhet i hela södra Sverige (Alwex 2016). 

 

Alwex deltar i flera  nätverk som har fokus på social hållbarhet, miljö, hälsa och 

säkerhet för att främja samhällsutvecklingen i deras bransch. Enligt Alwex (2016) är 

deras viktigaste partners och projekt som arbetar med social hållbarhet följande: 

 

• Sveriges Åkeriföretag som är åkeriföretagens branschorganisation arbetar 

med en sund och lönsamhetsutveckling för åkeriföretag. De vill stärka svensk 

åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva 

åkeriföretag genom att driva transport och samhällspolitiska frågor.   

• TRB Sverige AB som är en branschorganisation inom transportsektorn ägs av 

Alwex och 11 andra transport- och logistikföretag. Deras fokus är främst 

miljö, transportsäkerhet och drivmedel. 

• Fair Transport uppropet som vill lyfta fram och uppmärksamma sunda 

transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som tänker klimatsmart, kör 

trafiksäkert och som erbjuder bra arbetsförhållanden är en del av uppropet. 

• Vinnova projektet som vill främja hållbar utveckling genom att förbättra 

förutsättningarna för innovation och finansiera behovsmotiverad forskning. 

Alwex är en del av projektet “Transportrelaterat CSR-arbete för lönsamhet 

och innovation” som syftar till att förbättra och sprida kunskap om hur 

transportrelaterat CSR-arbete ger ökad lönsamhet och innovation (Alwex 

2016). 
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4.3 DB Schenker 

DB Schenker driver transport- och logistikverksamhet och erbjuder dessutom 

konsulttjänster inom dessa områden. Det var för 20 år sedan som DB Schenker 

började med att redovisa företagets miljöaspekt och åren efter har det tillkommit fler 

hållbarhetsfrågor som arbetsmiljö och ansvar för social hållbarhet. Företaget har en 

koncernstrategi som gäller hållbarhet där de delar upp hållbarhetsarbetet i tre 

huvudområden: ekonomi, socialt och miljö. DB Schenker har en tydlig inriktning 

mot lönsam tillväxt genom starkt fokus på kund och kvalitet, de vill vara den bästa 

arbetsgivaren med en kulturell mångfald och nöjda medarbetare. Företagets senaste 

hållbarhetsrapport avser verksamhetsåret 2014 och företaget använder sig av 

riktlinjer från GRI 2002 (DB Schenker 2015).  

 

4.3.1 Mänskliga rättigheter 

DB Schenkers “Code of Conduct” speglar de tio principer som finns i UN Global 

Compact. Företagets värderingar utgör kärnan i “Code of Conduct”. Värderingarna 

som framställs i företagets affärsidé är kundfokus, lönsamhet, framgång, ömsesidig 

rättvisa, förtroende och ansvar (DB Schenker 2015). 

 

4.3.2 Arbetsregler och arbetsförhållanden 

DB Schenker (2015) anser att jämställdhet och mångfald bidrar till ökad trivsel, 

professionellt bemötande och skapar trygghet för deras medarbetare, partners, 

arbetssökande, kunder och leverantörer. De tror att genom att använda sig av den 

kompetens och erfarenhet som deras medarbetare besitter så kan deras verksamhet 

bli bättre och mer lönsam. Därför fortsätter de att sträva efter lika rätt och 

möjligheter oavsett kön när det handlar om arbete, anställningsvillkor och 

utvecklingsmöjligheter (DB Schenker 2015). 

 

DB Schenkers medarbetare har alltid årliga utvecklingsamtal och det genomförs 

sedan flera år tillbaka årliga medarbetarundersökningar med syfte att fånga upp 

medarbetarnas syn på deras arbetsförhållanden (DB Schenker 2015).  

 

4.3.2.1 Arbetsmiljö 

DB Schenkers arbetsplatser i Sverige ska utmärkas genom säkra och stimulerande 

arbetsmiljöer som bidrar till frisknärvaro och motiverade medarbetare. Detta gäller 
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för alla medarbetare oavsett om det är egen personal eller inhyrd personal. Det 

övergripande ansvaret för arbetsmiljön har företagsledningen men däremot har alla 

som befinner sig på arbetsplatsen ett personligt ansvar för sin hälsa och arbetsmiljö 

samt att samarbeta för en bra arbetsmiljö och ett bra företagsklimat (DB Schenker 

2015). DB Schenker (2015) menar att de uppnår detta genom: 

 

• Ett systematiskt arbetsmiljöarbete där de fortlöpande kartlägger, åtgärdar och 

utvärderar arbetsmiljöarbetet. 

• Att årligen sätta mål för arbetsmiljöarbete och ta med arbetsmiljöåtgärder i 

budgetprocessen. 

• En kontinuerlig kompetensutveckling av chefer och medarbetare i 

arbetsmiljöfrågor. 

 

4.3.2.2 Säkerhet 

DB Schenker (2015) menar att genom att arbeta förebyggande med säkerhet så kan 

de reducera riskerna för både ekonomiska och personskador. De menar att deras 

medarbetare är deras viktigaste säkerhetsinstrument och därefter kommer tekniska 

säkerhetslösningar. Företaget ska bland annat säkerhetställa god brandsäkerhetsnivå. 

utbilda personal om säkerhet, arbeta för korrekt hantering av farligt gods, analysera 

säkerhetsrisker, utreda brott, åtgärder för att höja säkerheten, tillämpa en god 

affärsetik samt lämna öppen och korrekt information (DB Schenker 2015).  

 

DB Schenker och deras samverkande åkerier ska verka för en hög trafiksäkerhet så 

att deras chaufförer, medtrafikanter, kunder och andra berörda upplever säkerhet 

samt trygghet. Företaget vill bidra till att förverkliga nollvisionen genom deras 

ansatser, åtgärder och beteenden i trafiken. Detta innebär bland annat att fordonen 

ska vara i bra och trafiksäkert skick, lagar och förordningar ska efterföljas och att 

fordonen ska framföras med hänsyn till medtrafikanter för att vara ett gott föredöme. 

Dessutom ska bilbälte alltid användas av DB Schenkers medarbetare och DB 

Schenkers personal ska vara alkohol- och drogfria (DB Schenker 2015). 

 

4.3.2.3 Hälsa 

DB Schenker använder sig av ett ledningssystem för hälsa och säkerhet med 

målsättningen att skapa ett enhetligt arbetssätt och för att kunna säkra 
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arbetsförhållanden inom samtliga enheter hos DB Schenker runt om i världen. 

Företaget har infört ett nytt ärendehanteringssystem som bland annat innebär att 

interna incidentrapporteringar, som de haft sen 2006, vidareutvecklas (DB Schenker 

2015).  

 

DB Schenker presenterar deras inrapporterade sjukfrånvaro, se figur 4.3, samt deras 

arbetsrelaterade skador, se figur 4.4, under 2014. Företaget presenterar också att de 

dominerande olyckstyperna är skador orsakade av fallande föremål och truck- och 

fordonsolyckor (DB Schenker 2015).  

 
Figur 4.3 Sjukfrånvaro från DB Schenker under 2014 (DB Schenker 2015). 

 

 
Figur 4.4 Arbetsrelaterade skador från DB Schenker under 2014 (DB Schenker 

2015). 

 

DB Schenker har som syfte att skapa alkohol- och drogfria, säkra och trygga 

arbetsplatser för medarbetarna samt att DB Schenker ska framställas som ett gott 

föredöme i trafiken för deras kunder och allmänheten. Deras policy omfattar alla 

anställda inom DB Schenker, men berör även andra parter som är i kontakt med 

företaget. Bland annat så har DB Schenker en central rutin som reglerar hantering av 

misstänkta alkoholpåverkade chaufförer som befinner sig på deras terminaler. 

Företaget ökar ständigt andelen fordon som är utrustade med alkohollås eller 

godkända nyckelskåp. Andelen fordon utrustade på detta sätt i deras inrikesflotta är 

35% och 85% av fordonen i den egenägda flottan har alkolås (DB Schenker 2015). 
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4.3.2.4 Utbildning 

Under 2014 så fick 549 av DB Schenkers anställda delta i någon av deras centralt 

administrativt styrda utbildningarna. Detta är en betydande minskning från 

föregående år och beror främst på att DB Schenker har varit återhållsamma med ett 

antal utbildningar under 2014. DB Schenker (2015) menar att kompetensutveckling 

kan ske även på annat håll genom till exempel externa arrangemang och lokala 

kurser, men det redovisas inte i deras hållbarhetsredovisning (DB Schenker 2015). 

 

4.3.2.5 Jämställdhet och könsfördelning 

DB Schenker beskriver att de ser mångfald som en styrka och värdesätter olikheter. 

Företaget vill att deras arbetsplats ska vara ett alternativ för både män och kvinnor 

med olika bakgrund och erfarenhet när de väljer arbetsplats och arbetsgivare. 

Arbetsplatserna ska vara fria från trakasserier och diskriminering. Det ska istället 

vara en verksamhet som kännetecknas av jämställdhet och mångfald som bidrar till 

ökad trivsel, professionellt bemötande och skapar trygghet för medarbetare, partners, 

arbetssökande, kunder och leverantörer. DB Schenker är övertygade om att deras 

verksamhet kommer att bli bättre och mer lönsam om de utnyttjar all den erfarenhet 

och kompetens som företagets medarbetare besitter. I och med detta arbetar företaget 

aktivt med att främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter vad gäller arbete, 

anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet (DB Schenker 2015). 

 

DB Schenker presenterar hur deras könsfördelning ser ut på deras företag, se figur 

4.5. Sammanställningen visar att det 2014 är 70% män och 30% kvinnor anställda på 

företaget. Av de som arbetar som tjänstemän så är fördelningen jämn, 51% 

respektive 49%. Kollektivanställda har en ojämn fördelning, 92% respektive 8%. 

Fördelningen över de som innehar chefpositioner som är tjänstemän är 73% 

respektive 27% och hos kollektivanställda 90% respektive 10% (DB Schenker 2015).  

 
Figur 4.5 Personalsammansättning (DB Schenker 2015). 
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4.3.3 Samhällsansvar 

DB Schenker är medvetna om att deras sociala ansvar är avgörande för företagets 

långsiktiga framgång och därmed en nödvändig del av företaget. Deras verksamhet 

strävar dessutom efter att vara en god samhällsmedborgare (DB Schenker 2015).  

 

4.4 PostNord 

PostNord är Nordens ledande leverantör av kommunikation- och logistiklösningar 

både till, från och inom Norden. PostNord hade 2015 ca 35 000 anställda och ägs 

60% av den svenska staten och 40% av den danska staten (PostNord 2016). 

 

PostNords kärnvärderingar är “pålitlig, tillgänglig, affärspartner och hållbar” 

(PostNord 2014) vilka är grundläggande för hela verksamheten och som de strävar 

efter att förknippas med. De menar att dessa värderingar förtydligar för kund och 

medarbetare vad PostNord önskar stå för och visar medarbetarna vad de har att leva 

upp till. PostNord (2016) anser att gott medarbetarskap och ledarskap som stödjer 

deras värderingar bidrar till att önskat reslutat kan uppnås och att de utvecklar 

attraktiva arbetsplatser.  Företagets hörnstenar för medarbetarna, se figur 4.6, 

beskriver hur de ska förhålla sig till vardagen. Hörnstenarna som ska hjälpa 

medarbetarna att lösa sina uppgifter består av kundfokus, samarbete, engagemang, 

vision och mål, trivsel och hälsa samt arbetsprocesser. Cheferna förväntas leva upp 

till PostNords ledarskapskriterier och ska alltid föregå med ett gott exempel 

(PostNord 2016).  

 
Figur 4.6 PostNords hörnstenar för medarbetarskap och ledarskap (PostNord 2016). 
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4.4.1 Mänskliga rättigheter  

PostNord arbetar utefter UN Global Compact och Organisation for Economic Co-

operation and Development, OECD, som är en internationell organisation som 

arbetar för att främja ekonomiska och sociala frågor. Det innefattar att PostNord 

stödjer de internationellt erkända och grundläggande mänskliga rättigheterna och 

menar att de inte ska kränka någons rättigheter. Företaget stödjer inte någon form av 

tvångs-, straff- eller barnarbete. De accepterar deras medarbetares rätt att ansluta sig 

till föreningar och fackliga sammanslutningar (PostNord 2016). 

 

PostNords “Code of Conduct” beslutades av deras styrelse 2014 och ställer krav på 

hur koncernen ska agera inom de viktigaste områdena för ett hållbart företagande. 

Lag och externa regelverk är utgångspunkten inom koncernens interna regler och 

deras “Code of Conduct” fungerar som ett tillägg till dessa. Företagets “Code of 

Conduct” gäller för alla medarbetare och ska tas upp årligen och även vid 

nyanställning. Den gäller också vid relevans även i avtal med affärsparter. PostNords 

ledning och chefer har det yttersta ansvaret för att deras “Code of Conduct” efterföljs 

och ska agera som ett gott föredöme (PostNord 2016).  

 

4.4.2 Arbetsregler och arbetsförhållanden 

PostNord (2014) vill erbjuda en säker och trygg arbetsmiljö. Genom att arbeta med 

riskanalyser kan de hantera och förebygga arbetsrisker samt förhindra skador och 

sjukdom (PostNord 2014). 

 

4.4.2.1 Säkerhet och kontinuitet 

Det är viktigt för PostNord att de framstår som en säker leverantör av 

kommunikations- och logistiklösningar. Alla tillgångar, både hos PostNord och hos 

kund, ska vara skyddade och de ska inte utsätta någon för onödiga risker. Därför är 

det viktigt att ha ett högt säkerhetsmedvetande och god kontinuitetsförmåga hos 

samtliga medarbetare på PostNord. Chefer på PostNord ska säkerhetsställa att alla 

medarbetare får en grundläggande utbildning och information om säkerhet. Alla 

incidenter måste rapporteras som påverkar säkerhet och trygghet och med hjälp av 

detta ska PostNord ständigt kunna förbättra deras verksamhet  (PostNord 2014). 
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Anställda inom PostNord som kör fordon i tjänsten ska alltid följa rådande 

trafikregler och lokala interna regler som finns. Körningen ska ske på ett hänsynfullt 

sätt så att varken den som kör eller dess omgivning påverkas negativt. PostNord ska 

med detta vara med och bidra till att de olika nationella och de interna målen 

gällande minskat antal olycksfall, miljöpåverkan och hälsa kan förverkligas 

(PostNord 2014). 

 

4.4.2.2 Hälsa 

Ledningen i PostNord har det största ansvaret gällande hälso- och arbetsmiljö arbetet 

men alla anställda inom PostNord ska hjälpa till i detta arbete. De anställda och 

uppdragstagare har därför eget ansvar att arbetet utförs på rätt sätt och att eventuell 

säkerhetsutrustning används som PostNord har anvisat om. Chefer på PostNord ska 

göra anställda och uppdragstagare medvetna om de risker som finns och 

säkerhetsställa att anställda har rätt kompetens för arbetet för att undvika risker. 

PostNord (2014) menar att ingen får vistas på PostNords arbetsplatser påverkad av 

alkohol eller droger. De är skyldiga att stötta någon med missbrukarproblem men det 

är samtidigt den drabbades eget ansvar att söka hjälp privat eller hos 

företaghälsovården (PostNord 2014).  

 

4.4.2.3 Utbildning 

PostNord ska stötta och uppmuntra deras anställda till utveckling som ska säkerställa 

den anställdas och PostNords konkurrenskraft och marknadsvärde. Cheferna och den 

anställde har lika ansvar att säkerhetsställa att denne har all förmåga, kunskap och 

fakta som det krävs för att utföra dennes arbetsuppgifter (PostNord 2014).  

 

4.4.2.4 Jämställdhet och mångfald 

PostNord menar (2014) att de ska ha ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete på 

alla nivåer. Varje medarbetare har rätten att inte bli kränkt, trakasserad eller 

diskriminerad av någon anledning eller i något sammanhang. Chefer har ansvaret att 

aktivt arbeta för jämställdhet och mångfald och ska agera som goda föredömen. De 

ska både förebygga och åtgärda trakasserier och liknande. PostNords anställda ska 

även de agera som föredömen och har ett ansvar att agera om de vet att någon blir 

trakasserad (PostNord 2014). 
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4.4.3 Samhällsansvar 

PostNord (2016) vill bidra till att utveckla deras bransch, vara en ansvarfull 

samhällsaktör och öka förtroendet för företaget och har därför flera olika sorters 

samarbete och deltar i branschorganisationer. Företaget anser att konkurrenskraften 

kan stärkas genom att ha en stabil och givande verksamhet som samtidigt bedrivs 

miljöriktigt och tar ansvar för social hållbarhet. PostNord begränsar deras sponsring 

till ett antal större projekt som ska vara till nytta för både projektet och för PostNord 

själva (PostNord 2016). 

 

4.5 Deutsche Post DHL Group 

Deutsche Post DHL Group är världens ledande post- och logistik-tjänsteföretag. 

Företagets runt 500 000 anställda i över 220 länder och områden bildar ett globalt 

nätverk inriktat på service, kvalitet och hållbarhet. Företaget är uppdelat i fyra olika 

verksamhetsdivisioner: Post - eCommerce - Parcel, Express, Global Forwarding, 

Freight och Supply Chain. Deutsche Post och DHL är Deutsche Post DHL Groups 

två olika varumärken. Deutsche Post är den enda leverantören av allmänna 

posttjänster i Tyskland. DHL är en internationell express tjänsteleverantör, en 

transportör av gods via luft, hav och land samt en “Supply Chain” specialist och 

erbjuder ett brett utbud av integrerade logistiklösningar (Deutsche Post DHL Group 

2015). 

 

I företagets frågor gällande företagsansvar inkluderas etisk styrning, hållbar 

affärsstrategi, produktansvar samt ansvarsfulla arbetspraxis, arbetsförhållanden, 

skydd av de mänskliga rättigheterna, miljöskydd och kollektivt medborgarskap. 

Genom att hålla en fortlöpande dialog med särskilda intressenter kan det tas hänsyn 

till deras förväntningar avseende sociala och miljö-frågor och att det används ett 

systematiskt tillvägagångssätt för att anpassa företagsaktiviteterna efter 

förväntningarna. Det övergripande målet är detsamma: att kombinera hållbarhet med 

lönsamhet (Deutsche Post DHL Group 2015). 

 

Ledningen på Deutsche Post DHL Group är ansvariga för förberedningen och 

presenteringen av ”Corporate Responsibility Report” i enlighet med de kriterier som 

anges i G4 Sustainability Reporting Guidelines of the Global Reporting Initiative 
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(GRI) samt för valet av information som ska bedömas (Deutsche Post DHL Group 

2015). 

 

4.5.1 Mänskliga rättigheter 

Deutsche Post DHL Groups ”Code of Conduct” har varit en del av företagets kultur 

sedan 2006. Den rättar sig efter principerna i Universella deklarationen om 

mänskliga rättigheter, de tio principerna i UN Global Compact och betraktar erkända 

rättsliga standarder och inkluderar konventioner om anti-korruption samt 

lagstiftningar. Företagets “Code of Conduct” granskas regelbundet så att den alltid 

överensstämmer med politiska och sociala krav. Tillvägagångssättet omfattar förbud 

av alla former av diskriminering och överträdelser av mänskliga rättigheter som 

barnarbete eller påtvingat arbete, rätten att gå med i en förening samt friheten till 

kollektiva förhandlingar. Företaget stödjer även FN:s globala mål för en hållbar 

utveckling (Deutsche Post DHL Group 2015). 

 

Deutsche Post DHL Group certifierade initiativ inkluderar mått för att öka 

medvetenheten om anställdas relationer och mänskliga rättighetsfrågor. Detta sker 

speciellt för chefer på alla nivåer och det utvecklades en träningsmodul för alla 

anställda på chefsnivåer. De anställda hos Deutsche Post DHL Group behandlas med 

respekt oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Nätverket 

“RAINBOWNET” skapades för LGBTI anställda vilket står för “Lesbian, Gay, 

Bisexual, Transgender och Intersexual” (Deutsche Post DHL Group 2015). 

 

4.5.2 Arbetsregler och arbetsförhållanden 

För Deutsche Post DHL Group är HR-avdelningens viktigaste uppgift att rekrytera 

rätt personer och att kontinuerligt motivera samt utveckla den existerade 

arbetskraften i hela världen. Nyckeln till deras framgång menar Deutsche Post DHL 

Group (2015) är att skapa basen för produktiva, långsiktiga relationer mellan 

arbetstagare och arbetsgivare baserade på ömsesidig respekt och uppskattning. För 

att lyckas med detta krävs det en öppen företagskultur, tillit och respekt såväl som 

prestationsbaserad ersättning, bra karriärutvecklingsmöjligheter och en säker, trygg 

samt sund arbetsmiljö (Deutsche Post DHL Group 2015). 
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4.5.2.1 Arbetsmiljö 

Deutsche Post DHL Group ser mångfald hos deras anställda som en källa till enorm 

potential för företagets fortsatta tillväxt och en nyckel när det gäller att dra till sig 

och behålla förmågor. För att främja förstående av mångfald hos Deutsche Post DHL 

Groups anställda har företaget ett event där anställda får chans att dela med sig av 

sina tankar och historier om hur mångfald hanteras på arbetsplatser (Deutsche Post 

DHL Group 2015). 

 

Företaget motsätter sig alla former av diskriminering. Genomgående i hela företaget 

finns det personer från olika kulturer med olika bakgrund, världssyn och förmågor 

som tillsammans arbetar som en framgångsrik grupp. För personer med 

funktionshinder skapar Deutsche Post DHL Group en arbetsmiljö som möjliggör att 

dessa personer aktivt kan få ta del av arbetslivet. Detta gäller inte bara för 

nyanställda utan även för anställda inom företaget som blivit funktionshindrade 

genom sjukdom eller olycka (Deutsche Post DHL Group 2015). 

 

4.5.2.2 Säkerhet 

Inom arbetssäkerhet och hälsa finns det tydliga mål och mått definierade i Deutsche 

Post DHL Groups “Corporate Health Policy”. Utöver detta tydliggör företagets 

”Occupational Health & Safety Policy Statement” förståelsen om arbetssäkerhet och 

standarder som fastställts för att uppnå säkerhetsmål (Deutsche Post DHL Group 

2015). 

 

Under 2015 skedde 6 dödsfall till följd av arbetsplatsolyckor eller på grund av skador 

ådragna i arbetsplatsolyckor. För att förhindra olyckor på sina arbetsplatser sätter 

Deutsche Post DHL Group upp kameror i enlighet med föreskrifter om dataskydd. 

Företaget ska fortsätta att höja säkerhetsstandarderna på sina anläggningar och 

ytterligare utbildningsåtgärder (Deutsche Post DHL Group 2015). 

 

För att vidare skydda sina anställdas hälsa och säkerhet ser Deutsche Post DHL 

Group till att all utrustning som används är säker. Detta görs genom att det utförs 

arbetssäkerhets- och arbetshälsoinspektioner av teknisk utrustning och fordon som 

övervägs att köpas in (Deutsche Post DHL Group 2015). 
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Det genomförs systematiskt utvärderingar av anställdas arbetsförhållanden vad gäller 

risker och potentiella faror. Arbetsplatsinspektioner och granskningar sker 

regelbundet samtidigt som åtgärder i from av säkerhetsutbildningar för att öka 

medvetenheten om säkerhetsfrågor hos de anställda (Deutsche Post DHL Group 

2015). 

 

Trafiksäkerheten är väldigt viktig för ett transport och logistikföretag som Deutsche 

Post DHL Group och de har därför en ”Road Safety Code” som omfattas av sju 

säkerhetsregler. Vid transport och förvaring av farligt gods och ämnen följs de 

rådande förordningar och Deutsche Post DHL Groups generella villkor samt 

förutsättningar. Anställda som är involverade vid hantering och transport av farligt 

gods genomgår utbildning i enlighet med internationella och lokala förordningar och 

tillgodoses med all nödvändig information (Deutsche Post DHL Group 2015). 

 

Under 2015 blev alla förare i Grekland certifierade i trafiksäkerhet enligt ISO 39001 

med målet att reducera antalet trafikolyckor (Deutsche Post DHL Group 2015). 

 

4.5.2.3 Hälsa 

År 2015 hade Deutsche Post DHL Group en sjuknivå på nästan 5% och utav detta 

stod 0,3% för arbetsplatsrelaterade olyckor (Deutsche Post DHL Group 2015). 

 

De anställda uppmuntras och motiveras genom erbjudna aktiviteter till en hälsosam 

livsstil och att undvika sådant som potentiellt kan skada deras hälsa. Med 

internationella hälsokampanjer och olika initiativ nås en stor mängd anställda runt 

om i världen. Deutsche Post DHL Groups hälsoförvaltning har som mål att med sina 

många aktiviteter och förebyggande åtgärder förebygga arbetssjukdomar och 

arbetsrelaterade sjukdomar. De anställda får även hjälp med att förhindra kroniska 

sjukdomar. Företaget täcker i flera länder anställdas sjukförsäkring och medicinska 

behandlingskostnader (Deutsche Post DHL Group 2015). 

 

Deutsche Post DHL Group erbjuder sina anställda flexibla arbetsmodeller vilka 

hjälper de anställda att bättre kunna balansera familj och karriär, möjligheter till 

barnomsorg, stipendier till anställdas barn och semesterresor till framförallt anställda 

med sämre lön eller som är ensamstående (Deutsche Post DHL Group 2015). 
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4.5.2.4 Utbildning 

I och med att Deutsche Post DHL Group vill vara förstahandsvalet för både kunder 

och anställda måste personalen bli bäst på marknaden. Det medför omfattande 

träning och planer för personlig utveckling. Dessa inkluderar program med 

utbildning i  kompetens och förmåga, kurser i ledarskap, expertseminarier och 

språklektioner. Alla anställda i alla divisioner ska utvecklas till certifierade experter 

och specialister (Deutsche Post DHL Group 2015). 

 

4.5.2.5 Jämställdhet 

Arbetsstyrkan hos Deutsche Post DHL Group omfattar 64% män och 36% kvinnor. 

Ett av målen är att göra karriärmöjligheter lika attraktiva för både män och kvinnor. 

Vid ansökan till jobb som involverar fysiskt ansträngande aktiviteter är det fler män 

än kvinnor som söker. Ett annat mål är att fortsätta öka andelen kvinnor i 

chefspositioner (Deutsche Post DHL Group 2015). 

 

4.5.2.6 Klagomål och rapportering 

Enligt Deutsche Post DHL Groups ”Code of Conduct” förbjuds alla former av 

diskriminering på arbetsplatsen. Företaget besvarar noggrant angelägenheter om 

möjliga överträdelser samt vidtar lämpliga åtgärder och inkluderar disciplinära 

åtgärder inom ramverken för lokala lagar och praxis. Misstänkta överträdelser kan 

rapporteras genom flera kommunikationskanaler och även anonymt genom Deutsche 

Post DHL Groups “Compliance Hotline” (Deutsche Post DHL Group 2015). 

 

4.5.3 Samhällsansvar 

Bakom sitt kollektiva medborgarskapsprogram har Deutsche Post DHL Group det 

strategiska målet att utnyttja företagets kärnkompetenser och anställdas kunskap på 

ett sätt som innebär att det blir ett positivt bidrag till samhället och miljön. Anställdas 

volontärarbete är det mest ledande av alla kollektiva medborgarskapsinitiativ 

(Deutsche Post DHL Group 2015). 

 

Ett annat fokus hos företaget är program för att förebygga kronisk sjukdom som 

kompletteras med insatser för att förebygga, upptäcka och bekämpa smittsamma 

sjukdomar som influensa, Ebola eller MERS. Dessutom bistår företaget med 

utbildningsstöd till initiativ för att förebygga HIV samt AIDS och vårdgivare till 
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länder där det inte finns några statliga tillgängliga försäkringar. Vårdgivarnas 

primära mål är att förebygga och lindra sjukdomar. För att fortsätta att förbättra 

företagets förståelse om livssjukdomar och deras risker är Deutsche Post DHL Group 

involverade i en hel del hälsonätverk (Deutsche Post DHL Group 2015). 

 

4.5.3.1 Partnerskap med SOS barnbyar 

Partnerskapet mellan Deutsche Post DHL Group och SOS barnbyar började 2010. 

Den huvudsakliga anledningen till företagets involvering är att stötta unga mellan 15 

och 25 vid en övergång till arbetslivet. Förutom finansiellt stöd till 

utbildningsprogram och ungdomsanläggningar så fokuserar Deutsche Post DHL 

Group på karriärvägledning, utlärning av grundläggande yrkeskompetens och att 

ordna med ungas första exponering i arbetsmiljön (Deutsche Post DHL Group 2015). 

 

4.5.3.2 Partnerskap med ”Teach For All” 

”Teach For All” är en organisation som jobbar för att erbjuda varje barn, oavsett 

föräldrarnas finansiella status, tillgång till kvalitetsutbildning. Deutsche Post DHL 

Group har haft ett partnerskap med organisationen sedan 2010. ”Teach For All” 

rekryterar och utvecklar akademiker och unga yrkesverksamma som ska undervisa i 

skolor som har behov av det. Under tjänsten som undervisare får deltagarna i 

programmet träning och stöd från partnerorganisationer (Deutsche Post DHL Group 

2015). 

 

4.5.3.3 Anställdas volontärarbete 

Deutsche Post DHL Group uppmuntrar alla sina anställda att delta i företagets grupp 

om volontärinitiativ eller i projekt i de anställdas egna samhällen. Globala 

volontärarbetsdagen är ett event företaget har som ska tillhandahålla anställda med 

en plattform över genomförbara sociala projekt med självständiga organisationer. 

Genom volontärprojekten kan anställda bli belönade med finansiellt stöd genom en 

nominering för företagets “Living Responsibility Fund”. Med hjälp av Deutsche Post 

DHL Groups interna hjälpfond “We Help Each Other” kan anställda erbjuda hjälp till 

kollegor i behov vid naturkatasrofer (Deutsche Post DHL Group 2015).  
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4.5.3.4 Flyktinghjälp 

Deutsche Post DHL Group arbetar nära med erfarna och officiellt erkända 

hjälporganisationer. Fokus är på kulturell integration med betoning på språktillskott 

och yrkesförberedning samt träning. Företaget erbjuder dessutom praktikplatser för 

flyktingar och uppmuntrar de anställda att involvera sig i sina lokala samhällen 

(Deutsche Post DHL Group 2015).  

 

4.5.3.5 Förebyggande och katastrofhjälp: GoHelp 

Vid möjliga naturkatastrofer har Deutsche Post DHL Group en arbetsgrupp som 

kallas “Get Airports Ready for Disaster” vars uppgift är att förbereda flygplatser 

inför detta. Företagets “Disaster Response Team” blir utplacerade på flygplatser nära 

katastrofplatser för att hjälpa till att hantera flödet av inkommande förnödenheter när 

väl katastrofen slår till. Programmet kallas “GoHelp” och genom detta använder 

Deutsche Post DHL Group sin lgoistikexpertis och sitt globala logistiknätverk för att 

stödja FN, vilket gör att företaget är en del av ett globalt humanitärt system 

(Deutsche Post DHL Group 2015). 

 

4.5.3.6 Förbättra utbildningsmöjligheter och sysselsättning: “GoTech” 

Ett annat program som Deutsche Post DHL Group har är “GoTech” genom vilket 

företaget förbättrar utbildningsmöjligheter och sysselsättningen för unga personer, 

speciellt för de personer med en missgynnad ekonomisk bakgrund. Genom att 

anställda blir involverade i “GoTech” delar de med sig av deras individuella 

färdigheter och erfarenheter (Deutsche Post DHL Group 2015). 

 

4.5.4 Produktansvar 

Deutsche Post DHL Group vill bli det självklara valet vid val av leverantör. Därför 

utförs regelbundet kundundersökningar, sammanställning av dessa i form av 

nyckeltal och strävan efter väldefinierade mål. All respons från kunder dokumenteras 

och utvärderas. Klagomål från kunder hanteras så fort som möjligt samtidigt som 

chefer pratar personligen med missnöjda kunder för att få reda på de bakomliggande 

orsakerna till missnöjet. Kritik och respons från kunder används för att optimera 

processerna samt förbättra kundservicen (Deutsche Post DHL Group 2015). 
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För Deutsche Post DHL Group är det viktigt att höga dataskyddsstandarder är 

integrerade i verksamheten. Detta eftersom kunder sätter stort värde på 

överensstämmelse med regler om dataskydd och förordningar. I företagets ”Data 

Privacy Policy” finns alla standarder som gäller i hela företaget. Genom regelbundna 

kontroller, pågående granskning av företagets normer, träning i datasekretess och 

dataskydd för chefer samt anställda säkerställs att bestämmelserna som policyn 

innefattar uppfyller rådande lagkrav och att de alltid stämmer överens (Deutsche Post 

DHL Group 2015). 

 

4.6 Bring Citymail 

Bring Citymail (2015) är en del av koncernen Posten Norge som är en av de ledanade 

post- och logistikaktörerna i Norden. Hela koncernen har cirka 19 000 medarbetare 

varav Bring Citymail har cirka 6000 medarbetare. Bring Citymail kan lösa den 

dagliga logistiken för både mindre och större företag i Norden genom att erbjuda 

tjänster inom paket, lagerhållning, bud, post och gods samt tempererade 

logistiklösningar (Bring u.å.).  

 

Bring Citymail värderingar ska speglas hos alla medarbetare, chefer och 

företagsledningen. Med gemensamma värderingar ska det vara tydligt att Bring 

Citymail är ett företag att lita på och att man är stolt över att arbeta hos Bring 

Citymail. Deras värderingar är ärlighet, respekt, samarbete, öppenhet och mod (Bring 

Citymail 2015). 

 
4.6.1 Mänskliga rättigheter 

Bring Citymail (2015) vill bidra till att göra medarbetare och kunder medvetna om 

sig eget agerande och om att ta ett aktivt beslut för att arbeta med hållbarhet. 

Företaget själv arbetar för att möta redovisningskraven i GRI samt med riktlinjerna 

som ingår i UN Global Compact och CSR. De arbetar även med olika policys för att 

underlätta det dagliga arbetet. Exempel på policys är jämställdhetspolicy, 

rekryteringspolicy och policy mot diskriminering och kränkande särbehandling 

(Bring Citymail 2015). 
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4.6.2 Arbetsregler och arbetsförhållanden 

Bring Citymail (2015) nämner i sin verksamhetspolicy deras åtaganden inom 

kvalitets- och arbetsmiljöområdet och utlovar ett kontinuerligt förbättringsarbete 

inom de områdena. De följer de lagar, krav och förordningar som berör 

verksamheten och det är deras egna ansvar att kontrollera att policyn följs upp samt 

mäta och rapportera till intressenterna (Bring Citymail 2015). För att förbättra 

arbetsmiljön har Bring Citymail (2015) under år 2014 omcertifierat sig och följer 

idag arbetsmiljöledningsstandarden OHSAS 18001 som är en kontroll och 

uppföljning på att de följer svensk arbetsmiljölag.  

 

4.6.2.1 Arbetsmiljö 

För att de anställda ska göra bra ifrån sig krävs det en god arbetsmiljö, både socialt 

och fysisk. Bring Citymails mål för att alla ska ska trivas på arbetsplatsen är att 

“skapa en miljö med gott ledarskap, tydliga processer, ordning, reda och god 

planering” (Bring Citymail 2015, s.3). Bring Citymail arbetar följaktligen mycket 

med strukturerad och öppen kommunikation då de anser att det ger en positiv effekt 

på det utförda arbetet. Genom att kommunicera får de sina anställda att känna sig 

involverade och delaktiga i företaget. De har morgonmöten, träffar för enhetschefer, 

elektronisk förslagslåda, årliga utvecklingssamtal samt årlig medarbetarundersökning 

där de anställda får möjlighet att ge synpunkter och förslag på förbättringsåtgärder. 

Utvecklingssamtalen används för att diskutera individuella mål och handlingsplaner 

som är kopplade till företagets strategier. Medarbetarundersökningen som genomförs 

årligen använder cheferna som ett uppföljningsverktyg och genom att använda dessa 

olika kommunikationsformerna leder det till en gemensam utveckling (Bring 

Citymail 2015). 

 

4.6.2.2 Säkerhet 

Sedan flera år tillbaka har Bring Citymail (2015) en rutin att en överordnad chef och 

anställd på HR besöker olycksfallsplatser för att granska och kunna göra 

förebyggande åtgärder. Under 2014 så utbildades 8 chefer och HR anställda i denna 

typ av granskning för att kunna utföra flera granskningar. Ungefär 11% utav Bring 

Citymails anställda är dessutom med och representerar dem  i skyddskommittéer och 

arbetsmiljögrupper (Bring Citymail 2015).  
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Bring Citymail har även infört en “Ta2- rapportera två” rutin som innebär att deras 

medarbetare ska ta två sekunder att tänka igenom och bedöma risken med arbetet 

samt anmäla två tillbud, även kallade “nästanolyckor” per år och per medarbetare. 

Syftet med detta är att de ska höja viljan att rapportera och därmed förebygga det 

systematiska arbetsmiljöarbetet och faktiska skador (Bring Citymail 2015). Detta har 

tillfört att antal rapporterade olyckor har ökat betydligt men Bring Citymail (2015) 

menar att de tror att de faktiska olyckorna inte har ökat utan att mörkerantalet har 

minskat. 

 

4.6.2.3 Hälsa 

För Bring Citymail (2015) så är friska medarbetare nyckeln till deras framgång. De 

följer därför en säkerhets-standard som heter HMS som står för hälsa, arbetsmiljö 

och säkerhet. Bring Citymail arbetar med dessa områden utifrån svensk 

arbetslagstiftning om systematiskt arbetsmiljöarbete. De har utvecklat ett program 

för frisk- och hälsovårdsfrågor och har samarbete med sjukgymnaster och naprapater 

som kan hjälpa till vid fysiska skador.  

 

Bring Citymail (2015) hade under verksamhetsår 2014 806 inrapporterade olyckor 

som alla följdes upp med åtgärdsförslag. Sjukfrånvaron för kvinnor var 5,9% och för 

män 4,3% vilket ledde till en total sjukfrånvaro för 2014 på 4,9%. 

 
Figur 4.7 Sjukfrånvaro hos Bring Citymail under 2014 (Bring Citymail 2015). 

 

Bring Citymail (2015) har friskvårdsbidrag, subventionerad massage, bidrag för skor 

och skyddsutrustning samt alltid första besöket hos läkare eller naprapat gratis för 

både heltids- och visstidsanställda. 
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4.6.2.4 Utbildning 

Bring Citymail ställer krav på sina medarbetare men de ser också till att utbilda och 

att det finns rätt förutsättningar för att de ska lyckas. För att bli anställd som Cityman 

behövs ingen speciell utbildning utan personen ska stämma överens med företagets 

värderingar. Rekrytering och medarbetarfrågor går alltså hand i hand med deras 

värderingar och kärnvärden men regleras av deras policys.  Bring Citymail (2015) ser 

hållbar utveckling som ett sätt att ta vara på den befintliga kompetensen i företaget 

och arbetar för att de anställda ska ha möjligheten att utvecklas genom nya 

jobbmöjligheter och som individer. Därav sker ofta rekryteringen av högre tjänster 

internt (Bring Citymail 2015).  

 

Ledarnas kompetens ser Bring Citymail (2015) som en nyckelfaktor för hur 

medarbetarna utför sitt arbete och därmed jobbar de med konceptet Bring Citymail 

Academy som utbildar coacher och chefer. Det finns utbildningar både för den 

nyplacerade och för den mer erfarne coachen samt ett chefsprogram. Utbildningen 

omfattar runt 30 timmar per anställd och bidrar till förstärkt företagskultur, 

värderingar och ledarskap. Företaget har de senaste två åren fått utmärkelse för Årets 

Karriärföretag och är ett av de 100 företag som ses som spännande och karriärvänliga 

(Bring Citymail 2015). 

 

4.6.2.5 Jämställdhet 

Jämställdhet är för Bring Citymail viktigt och det avspeglas i deras 

jämställdhetspolicy samt föräldrapolicy. De har sammansatt en grupp arbetsgivare 

och arbetstagare som arbetar med dessa frågor och under 2014 har de arbetat med att 

övergå från en jämställdhetsplan till en likabehandlingsplan där även mångfald ska 

inkluderas (Bring Citymail 2015). 

 

Idag består arbetsstyrkan utav 33% kvinnor och resterande 67% män. Denna 

fördelning avspeglas även i ledningsgruppen där det är två kvinnor respektive sex 

män. Kontinuerligt arbetar företaget för att få en jämn fördelning inom vissa 

avdelningar och oavsett kön finns det inga löneskillnader inom samma tjänst (Bring 

Citymail 2015).  

 



 
 

 64 

4.6.3 Samhällsansvar 

Bring Citymail arbetar med intressentanalys för att se vad deras kunder ser som 

önskevärt och vilka frågor de anser vara viktiga inom hållbarhetsarbete. I samband 

med intressentanalysen uppmärksammas vad och hur företaget tar 

samhällsengagemang och ansvar för social hållbarhet. Bring Citymail har gjort en 

satsning på stärkt samhällsengagemang då de erbjuder arbetstillfällen för utsatta 

grupper på arbetsmarknaden, som bland annat är ungdomar och personer med en 

utomnordisk bakgrund. De gör en stor satsning på ungdomar då 33,8% av 

medarbetarna är mellan 18-25 år (Bring Citymail 2015).  

 

Bring Citymail (2015) har dessutom klimatkompenserat för alla utsläpp sedan 2008. 

Sedan 2011 har de valt att investera i ett projekt kallat LifeStraw som är ett tekniskt 

projekt som renar dricksvatten i Kenya. Just detta har de valt för att enligt FN:s 

statistik är ungefär 884 miljoner människor utan tillgång till rent vatten och cirka 

80% av alla sjukdomar i utvecklingsländer kommer från förorenat vatten.  

 

4.7 Alltransport 

Alltransport verkar inom två områden, logistik samt bygg och miljö. 2015 så omsatte 

hela koncernen 625 miljoner kronor. Deras målsättning är att öka deras kunders 

konkurrenskraft och fokus på sin kärnkompetens genom de tjänster de erbjuder. 

Deras senaste hållbarhetsrapport gäller verksamhetsår 2015 (Alltransport 2016). 

 

4.7.1 Arbetsregler och arbetsförhållanden 

För Alltransport blir det allt viktigare med relationerna till deras kunder. Det finns 

förväntningar på att företaget ska kunna erbjuda mer än bara transport- och 

byggtjänster. Alltransports personal ska kunna bistå kunderna i frågor om miljö, 

teknik och dessutom förstå kundernas verksamhet och framtida behov. För att lyckas 

med detta måste kompetensen på företaget ständigt utvecklas (Alltransport 2016). 

 

4.7.1.1 Säkerhet 

Alltransport menar att de har arbetat länge med säkerhetsarbete i form av att utveckla 

trafiksäkerhet, arbetsmiljö och miljö. Inom Alltransportkoncernen arbetar de 

systematiskt med att identifiera risker och områden som man kan förbättra genom 

skyddsronder, riskanalyser, möten, avvikelsehantering och enkäter. Dessutom tar de 
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löpande fram aktivitetslistor med åtgärdsplaner och uppföljning. Inom koncernen så 

arbetar de kontinuerligt med information, utbildning och utveckling av 

säkerhetsutrustning och verktyg. Enkel information tillhandahålls i olika handböcker 

och dagliga möten med medarbetare och ledning skapar en dialog där 

förbättringsförslag diskuteras (Alltransport 2016).  

 

Alltransport vill vara ett föredöme i trafiken och skapa en säkrare trafikmiljö 

samtidigt som de förebygger skador och minskar belastningen på miljön. De menar 

att information och återkommande utbildning ger resultat och trafiksäkerhetsarbetet 

är ett av Alltransport större fokusområde. De arbetetar systematiskt med 

hastighetsefterlevnad genom att mäta hastigheten som följs upp. De har dessutom 

under flera år gett ut en förarhandbok med det främsta syftet att beskriva rutiner för 

att säkerhetsställa att tjänsterna blir rätt utförda. I den senaste versionen så ligger 

fokuset på områden som ansvar, alkohol och droger, föredöme medmera 

(Alltransport 2016).  

 

4.7.1.2 Hälsa 

Genom en årlig personalenkät mäter Alltransport hur deras personal utvecklas. 

Resultatet sammanställs och det används sedan i affärsplanprocessen där det 

prioriteras och beslutas om aktiviteter som ska leda till att företaget ständigt blir 

bättre. Det sker medarbetssamtal och vid dessa bryts aktiviteterna ner till mål för 

enskilda medarbetare. Att Alltransports anställda får rätt förutsättningar ses som 

grunden till att företaget blir framgångsrikt (Alltransport 2016). 

 

 
Figur 4.8 Frånvaro hos Alltransport under 2015 (Alltransport 2016). 

 

4.7.1.3 Utbildning  

Med hjälp av medarbetarundersökningar så mäter Alltransport hur de utvecklas på 

personalsidan. Resultatet av detta används sedan för att prioritera vilka aktiviteter 

som ska leda till att Alltransport kan förbättra sig. De menar att genom att skapa 
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förutsättningar genom kompetensutveckling för deras medarbetare är det en del av 

grunden till framgång. De genomförde under 2015 en ADR-utbildning och 

arbetsmiljöutbildning för ledare och 2016 ska de inleda med en HLR-utbildning 

(Alltransport 2016). 

 

4.7.2 Samhällsansvar 

Alltransport äger tillsammans med 11 andra trafik- och logistikföretag 

branschorganisationen TRB Sverige som aktivt arbetar med att förbättra 

trafiksäkerheten, miljön och drivmedel (Alltransport 2016). 

 

Alltransport är en aktiv del i projektet Ett Drogfritt Norrköping som är ett nätverk 

mellan idrottsföreningen Vita Hästen och näringslivet som har syftet att öka 

kunskapen gällande droger och begränsa spridningen av droger. De är dessutom med 

i ett längre projekt mellan skola och näringsliv som kallas Trampolinen som syftar 

till att en klass i årskurs sju får följa ett företag i några år för att väcka deras intresse 

för näringslivet (Alltransport 2016). 
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5 Analys 
Detta kapitlet kommer att ställa teorin mot det insamlade empiriska materialet för att 

besvara studiens problemformuleringar. Problemformuleringarna kommer att 

besvaras i följd till varandra. Första avsnittet presenterar hur 3PL leverantörer 

tillämpar social hållbarhet och det andra avsnittet visar vilka åtgärder som kan 

tillämpas. De aspekter som visas vara minst presenterade i problemformulering 1 

kommer vara till grund för problemformulering 2. 

 

5.1 Fullständig analysmodell 

I den färdiga analysmodellen, se figur 5.1, visas hur problemformuleringarna 

kommer att analyseras utifrån teori och empiri. 

 

 
Figur 5.1 Fullständig analysmodell (Egen illustration). 
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5.2  Social hållbarhet hos 3PL leverantörer 

Hur tillämpas social hållbarhet i 3PL leverantörers tjänstekoncept? 

 

Nedan kommer det att beskrivas hur 3PL leverantörerna tillämpar social hållbarhet i 

deras tjänstekoncept. Avsnittet kommer att börja med en generell beskrivning av 

företagens sociala hållbarhetsredovisningnar som följs av en beskrivning om hur 

respektive 3PL leverantör arbetar med social hållbarhet på kategorinivå. Därefter 

presenteras det hur 3PL leverantörerna tillämpar social hållbarhet på aspektnivå 

tillsammans med en mönsterjämförelse mellan de sju valda 3PL leverantörerna. 

 

Genom att granska hållbarhetsredovisningar från 3PL leverantörer, Alwex (2016), 

DB Schenker (2015), DSV (2015), PostNord (2016), Deutsche Post DHL Group 

(2015), Bring Citymail (2015) samt Alltransport (2016), kan man tyda att även om 

den sociala dimensionen tas upp som en del av deras hållbarhetsvisioner och mål så 

är den inte lika tydlig och väldefinierad som miljön, den ekologiska dimensionen. 

Björklund (2012) presenterar att logistik har en avgörande roll för hållbar utveckling 

och allt fler företag visar på ett ökat socialt engagemang (Jutterström & Norberg 

2011). Ett företags främsta intressenter som tar del av hållbarhetsredovisningar 

presenterar Grafström, Göthberg och Windell (2015) som kunder, leverantörer och 

ägare och de menar vidare på att intressenterna tillsammans med företagen är 

ansvariga för den sociala hållbarheten. GRI (2006) menar att hållbarhetsredovisning 

handlar om att mäta, presentera och ta ansvar för företagens del av en hållbar 

utveckling. Från det insamlade empiriska materialet uppfattar författarna av denna 

studie att 3PL leverantörerna i stora drag presenterar de kategorier inom den sociala 

dimensionen som Björklund (2012) och GRI (2014) berör. Däremot så visar 3PL 

leverantörerna stora olikheter i strukturen i hållbarhetsredovisningarna. I jämförelse 

mellan 3PL leverantörerna är det olika sociala aspekter som presenteras och skilda 

tillvägagångsätt för redovisningen. Detta menar författarna av denna studie kan 

härledas till att det inte finns ett tydligt krav på vad som ska redovisas och hur det 

ska redovisas vilket Piecyk & Björklunds (2015) studie styrker där endast 13% av 

350 internationella företag innehar en formell hållbarhetsredovisning. Vidare menar 

författarna av denna studie att det nationella lagförslaget om krav på 

hållbarhetsredovisning (Sveriges Riksdag 2014) kan resultera i att allt fler känner ett 

behov av att använda lika riktlinjer och standarder. Dessutom uttrycker både 
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Borglund et. al. (2012) samt Piecyk och Björklund (2015) att social hållbarhet på 

senare år blivit mer aktuellt på politiska agendor vilket i sin tur kan bidra till att det 

skapas ett behov av en mer lik struktur på hållbarhetsredovisningar. 

 

5.2.1 Social hållbarhet i 3PL leverantörers tjänstekoncept 

Hur tillämpas social hållbarhet i 3PL leverantörers tjänstekoncept? 

 

Neeraka, Mehta och Chandani (2014) nämner att konkurrensen mellan företagen har 

ökat och Yangyan et. Al (2016) påpekar att 3PL leverantörerna måste erbjuda mer än 

bara icke-differentierade bastjänster. Genom att 3PL leverantörerna påvisar socialt 

initiativ och inkluderar det i sina förvaltningsberättelser kan företagen åstadkomma 

ekonomiska överskott och skilja sig från sina konkurrenter (Carter och Rogers 2008). 

Det kan dessutom skapa en tydligare förståelse hos intressenterna (Witkowska 2016) 

samt öka värdet både för företaget själva och sina intressenter (Björklund 2012). 

Global Reporting (2006) nämner att om ett företag ska upprätta ett ökat värde ska 

hållbarhetsredovisningen presentera en rättvis och balanserad bild av företagets 

resultat oavsett om det är positivt eller negativt. 

 

Nedan följer en kort beskrivning över hur respektive 3PL leverantör arbetar med 

social hållbarhet och vilka kategorier inom den sociala hållbarheten de berör. 

 

5.2.1.1 Social hållbarhet hos DSV 

DSV lägger stor tyngd främst på två sociala kategorier medan de två andra 

kategorierna knappt berörs. Den första kategorin mänskliga rättigheter berör DSV 

genom att hänvisa till att de följer riktlinjerna av UN Global Compact och beskriver 

att de har leverantörsutvärderingar och utbildningar inom området men ingen 

detaljerad beskrivning framförs med tillvägagångsätt och statistik. Den andra väl 

presenterade kategorin är arbetsförhållanden där vissa aspekter beskrivs utförligt med 

statistik och vissa aspekter berörs endast lätt genom att de hänvisas till UN Global 

Compact eller bara nämns. För kategorin samhällsansvar berör DSV endast ett fåtal 

aspekter genom att använda sig av UN Global Compact och leverantörsutvärdering 

medan kategorin produktansvar berör de inte alls.  
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5.2.1.2 Social hållbarhet hos Deutsche Post DHL Group 

Deutsche Post DHL Group berör kategorin mänskliga rättigheter relativt väl men 

redovisar ingen statistik. Inom kategorin arbetsförhållande berör de mycket väl vissa 

aspekter genom att de är noggrant beskrivna med statistik medan vissa aspekter inte 

berörs alls. Kategorin produktansvar är på vissa aspekter väl beskrivet medan andra 

aspekter inte är berörda. Kategorin samhällsansvar är väl beskrivet både genom 

användning av UN Global Compact och hur Deutsche Post DHL Group arbetar med 

det men ingen statistik eller siffror nämns. 

 

5.2.1.3 Social hållbarhet hos Alwex 

Alwex lägger störst tyngd i sin hållbarhetsredovisning på att visa och utförligt 

beskriva vilka lokala åtaganden de utför men resterande av kategorin samhällsansvar 

är knappt berörd förutom gällande anti-korruption vilket UN Global Compact berör. 

Kategorin mänskliga rättigheter berörs delvis men då endast de områdena som UN 

Global Compact innefattar däremot redovisas kategorin produktansvar inte alls. 

Under kategorin arbetsförhållanden presenterar de kortfattat hur de arbetar med 

några av områdena men de går inte in på djupet eller visar någon statistik. 

 

5.2.1.4 Social hållbarhet hos DB Schenker 

DB Schenker berör kategorin arbetsförhållande väl, vissa aspekter ytterst detaljerat 

med statistik och andra mindre genom att endast nämna dem utan en mer utförlig 

beskrivning. Vidare presenterar de kategorin mänskliga rättigheter och delen om 

anti-korruption i kategorin samhällsansvar enligt UN Global Compact men de 

beskriver ingenting om hur de själva använder kategorierna i deras verksamhet. En 

del av produktansvar nämns då de beskriver att de har kundens hälsa och säkerhet i 

fokus. 

 

5.2.1.5 Social hållbarhet hos PostNord 

PostNord berör kategorin mänskliga rättigheter genom att hänvisa till att deras “Code 

of Conduct” baseras på UN Global Compact och även delen om anti-korruption 

under kategorin samhällsansvar berörs här. De beskriver vissa aspekter inom 

kategorin arbetsförhållande väl medan andra aspekter inte nämns. PostNord berör lätt 

kategorin produktansvar då de tar upp aspekten om kundens säkerhet och hälsa i 

samband med deras medarbetares säkerhet och hälsa.  
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5.2.1.6 Social hållbarhet hos Bring Citymail 

Bring Citymail berör kategorin arbetsförhållanden väl med en utförlig beskrivning 

och statistik på flera aspekter och för vissa aspekter är det mindre beskrivet. För 

kategorin mänskliga rättigheter och om delen anti-korruption hänvisar de till UN 

Global Compact men beskriver inte utförligt hur de själva arbetar med det. Aspekten 

lokala åtaganden under kategorin samhällsansvar är väl presenterad men övriga delar 

i kategorin samt kategorin produktansvar berör de inte alls.  

 

5.2.1.7 Social hållbarhet hos Alltransport 

Alltransport berör inte kategorierna produktansvar eller mänskliga rättigheter alls i 

deras hållbarhetsredovisning. De berör lätt kategorin arbetsförhållanden på vissa 

delar men ingen utförlig beskrivning finns. De beskriver väl deras lokala åtaganden 

men förutom det så är inte kategorin samhällsansvar berörd.  

 

5.2.2 Mönsterjämförelse  

Genom att jämföra 3PL leverantörer med varandra i en mönsterjämförelse ges de 

möjlighet att på ett överskådligt vis urskilja hur respektive 3PL leverantör tillämpar 

social hållbarhet och vilka kategorier som är mer representerade än andra kategorier. 

För att tillkännage den sociala dimensionen är den sorterad utefter kategorier med 

tillhörande aspekter med avseende på Björklund (2012), Witkowska (2016) och 

GRI:s (2014) fördelningar och definitioner. Witkowska (2016) framför att det är 

viktigt för företag att precisera vad deras mål ska inkludera, vad som ska prioriteras 

samt hur det ska övervakas och mätas. Hur väl respektive aspekt presenteras i 

hållbarhetsredovisningarna kommer att utläsas ur ett externt 

kommunikationsperspektiv och framföras i följande tre-gradig skala:   

 

★ =  den sociala aspekten presenteras 

★★ = den sociala aspekten presenteras utförligt genom att företaget 

beskriver hur de går tillväga för att stödja aspekten 

★★★= den sociala aspekten presenteras utförligt med tillhörande mått och 

visar på uppföljning 
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Nedan följer en mönsterjämförelse mellan 3PL leverantörerna på aspektnivå. Med 

andra ord kommer 3PL leverantörerna att presenteras utefter den tre-gradiga skalan 

för respektive social kategori. Varje kategori följs därefter av en diskussion. 

 

5.2.2.1 Mönsterjämförelse av mänskliga rättigheter 

Mänskliga 
rättigheter 

DSV Alwex DB 
Schenker 

Post-
Nord 

DHL Bring Alltrans-
port 

Föreningsfrihet & 
fackliga 
sammanslutningar 

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★  

Barnarbete ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★  

Diskriminering pga 
olika tillhörigheter 

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★  

Tvångs- & 
straffarbete 

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★  

Investeringsavtal 
gällande mänskliga 
rättigheter 

       

Utbildning & 
säkerhetsåtgärder 
inom mänskliga 
rättigheter 

★★    ★★    

Ursprungsbefolkn-
ingens rättigheter 

       

Utvärdering av 
aktiviteter om 
mänskliga 
rättigheter 

       

Utvärdering av 
leverantörer som 
berör mänskliga 
rättigheter 

★★    ★    

Klagomål & 
rapporteringsfunk-
tion om mänskliga 
rättigheter 

    ★★   

 

Tabell 5.1 Mönsterjämförelse av mänskliga rättigheter (Egen illustration). 
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Aspekterna föreningsfrihet och fackliga sammanslutningar, barnarbete, 

diskriminering av olika tillhörigheter samt tvångs- och straffarbete berör sex av sju 

3PL leverantörer främst för att de använder sig av ramverket UN Global Compact 

som berör dessa samt beskriver lite om hur dessa appliceras hos den egna 

verksamheten. Alltransport är den 3PL leverantör som missar dessa aspekter i sin 

hållbarhetsredovisning. Mänskliga rättigheter menar Björklund (2012) ofta ses som 

en självklar kategori vilket kan vara en anledning till att 3PL leverantörer inte 

beskriver det mer utförligt i sina hållbarhetsredovisningar. Investeringsavtal gällande 

mänskliga rättigheter är det ingen av de sju 3PL leverantörerna som tar upp i sin 

hållbarhetsredovisning men detta tror författarna av denna studie kan bero på 

okunnighet kring hur det ska redovisas eller att det helt enkelt inte har skett några 

investeringsavtal gällande detta under verksamhetsåret. Författarna menar vidare på 

att aspekten om ursprungsbefolkningens rättigheter, som inte heller nämns av 3PL 

leverantörerna, kanske inte tas upp av företagen då de inte tycker att de själva har 

någon negativ påverkan på detta. Det är endast två utav de sju 3PL leverantörerna 

som presenterar aspekten utbildning och säkerhetsåtgärder inom mänsklig rättigheter 

utförligt. Detta menar författarna kan bero på att företag hellre satsar på att utbilda 

medarbetarna inom deras egna arbetsuppgifter än om mänskliga rättigheter då det 

främst är ledare inom organisationen som har mest nytta av detta. Vilket också 

påvisas av det insamlade empiriska materialet då två av företagen har utbildat chefer 

och ledningen inom ämnet (Deutsche Post DHL Group 2015, DSV 2015). Aspekten 

utvärdering av aktiviteter om mänskliga rättigheter är inget som företagen tar upp. 

Det är endast två av 3PL leverantörerna som belyser aspekten utvärdering av 

leverantörer gällande mänskliga rättigheter. Flera av företagen använder sig av 

“Code of Conduct” mot sina leverantörer men de redovisar ingen uppföljning av 

detta. Endast en av 3PL leverantörerna, Deutsche Post DHL Group, belyser aspekten 

klagomål och rapporteringsfunktion om mänskliga rättigheter. 
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5.2.2.2 Mönsterjämförelse av arbetsförhållanden 

 
Arbetsför-
hållanden 

DSV Alwex DB 
Schenker 

PostNord DHL Bring Alltran-
sport 

Arbets-
/ledningsvill-
kor 

 ★      

Hälsa ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ 

Säkerhet ★★★ ★★ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ 

Utbildning 
och träning 

★★ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ 

Jämställdhet 
& 
mångfaldsmö-
jligheter 

★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★  

Lika 
lön/ersättning 
mellan 
kvinnor & 
män 

★  ★   ★★★  

Leverantörsu-
tvärdering, 
arbetsförhåll-
anden 

★★    ★   

Klagomål & 
rapporterings-
funktion om 
arbetsförhåll-
anden 

 
★★ 

  
★★ 

 
★ 

  
★★ 

 

 

Tabell 5.2 Mönsterjämförelse av arbetsförhållanden (Egen illustration). 

 

De flesta 3PL leverantörerna berör inte alls den sociala aspekten arbets- och 

ledningsvillkor utan det är bara Alwex som tar upp den vagt då de presenterar hur de 

arbetar med övertid. Detta kan bero på att aspekten är svår att tyda och att de mesta 

inkluderas i kollektivavtal. Aspekten hälsa nämner Björklund (2012) som en utav de 

aspekterna som är mest berörd inom denna kategori vilket kan utläsas av diagrammet 

ovan där det behandlas mycket väl av de flesta 3PL leverantörerna med något 

bortfall. Anledningen till detta kan vara för att den är förhållandevis lätt att ta till sig 

och enkel att mäta. Säkerhet som är den andra mest presenterade aspekten enligt 
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Björklund (2012) är också väl presenterad hos 3PL leverantörerna med visst 

undantag. Detta kan bero på att aspekten är så pass viktig då trafiksäkerhet är 

inkluderad som berör en av 3PL leverantörernas främsta tjänster: transport (Marasco 

2008). Vidare är aspekten utbildning och träning relativt väl presenterad hos 3PL 

leverantörerna vilket liksom aspekten hälsa kan bero på att den är enkel att mäta och 

använda. Aspekten jämställdhet och mångfaldsmöjligheter är väl presenterad hos 

fyra av sju 3PL leverantörer. Anledningen menar författarna av denna studie är att 

det kan vara för att företagen förknippar det med kategorin mänskliga rättigheter: 

aspekten om diskriminering på grund av olika tillhörigheter. Aspekten 

leverantörsutvärdering om arbetsförhållanden är den aspekten som 3PL 

leverantörerna berör minst under kategorin arbetsförhållanden. Endast DSV berör 

detta någorlunda utförligt och Deutsche Post DHL Group nämner aspekten kort. Det 

är något som Fair Transport (2015) vill uppmärksamma då de menar att arbetstagare 

inom transportsektorn arbetar utan socialt skydd, omänskliga levnadsvillkor och 

beklagliga löner vilket de anser är oacceptabelt. Aspekten klagomål och 

rapporteringsfunktion är väl beskrivet hos tre av sju företag medan de andra inte 

berör eller knappt berör aspekten. Författarna av denna studie menar att det skulle 

kunna vara till fördel för 3PL leverantörerna att beakta intressenters synpunkter och 

följa upp dem för att förbättra företagens prestanda. Ur ett externt 

kommunikationsperspektiv bör 3PL leverantörer som inte nämner att de berör en 

aspekt göra det då det förstärker intressenternas tillförlitlighet gentemot företaget 

samt att det kan minska risken för uppkomst av gap 4 (figur 5.2). 

 

 
Figur 5.2 Teorimodell för 3PL leverantörers tjänstkoncept, gap 4 (Egen illustration). 
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5.2.2.3 Mönsterjämförelse av samhällsansvar 
 

Samhällsansvar DSV Alwex DB 
Schenker 

PostNord DHL Bring Alltransport 

Lokala åtaganden  ★★★  ★ ★★ ★★ ★★ 

Anti-korruption ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★  

Leverantörsvärdering, 
konsekvenser på 
samhället 

★★       

Rättsliga fall om 
konkurrens/monopol 

       

Politiska bidrag till 
organisationer 

    ★★ ★★  

Klagomål & 
rapporteringsfunktion 
om samhälle 

       

 

Tabell 5.3 Mönsterjämförelse av samhällsansvar (Egen illustration). 

 

Utefter mönsterjämförelsen av kategorin samhällsansvar går det att utläsa att 

aspekten lokala åtaganden presenteras av fem av sju 3PL leverantörer, det varierar 

från att endast nämna det till att beskriva utförligt hur de bidrar till samhället på lokal 

nivå. Aspekten anti-korruption berör sex av sju 3PL leverantörer och hänvisas i alla 

sex fall till ett ramverk. Witkowska (2016), de Colle, Henriques och Sarasvathy 

(2014) klargör att ramverk och standarder ibland kan hämma företag då de inte gör 

mer än vad standardkraven säger vilket kan vara anledningen att inga 3PL 

leverantörer når den tredje nivån i detta fall. Leverantörsutvärdering med hänsyn till 

samhället är det endast en av sju 3PL leverantörer som presenterar utförligt. Genom 

att fullfölja leverantörsutvärderingar påvisar 3PL leverantörer sitt sociala initativ och 

genom att differentiera sig från sina konkurrenter skapar det konkurrensfördelar 

(Carter och Rogers 2008) samt ökat värde både för företag och intressenter 

(Björklund 2012). Aspekten rättsliga fall om konkurrens och monopol berör ingen av 

3PL leverantörerna vilket kan, enligt författarna, bero på att de inte har någon 

pågående eller nyligen avslutad rättslig dispyt men kan också bero på att 3PL 

leverantörerna är osäkra på hur eller om de vill att detta ska presenteras. Aspekten 

politiska bidrag till organisationer berör endast två av sju 3PL leverantörer, en 
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anledning till detta kan vara att de bidrar mer på lokal nivå. Piecyk & Björklund 

(2015) nämner att huminitär logistik är något som har ökat de senaste åren men detta 

är inget som styrks från det insamlade empiriska materialet då endast ett av företagen 

presenterar detta. Aspekten klagomål och rapporteringsfunktion om samhälle liksom 

aspekten rättsliga fall om konkurrens och monopol använder ingen av 3PL 

leverantörerna i deras hållbarhetsredovisning. Detta menar författarna kan bero på att 

företagen är osäkra på hur det ska eller om de vill att detta ska presenteras.  

 
 
5.2.2.4 Mönsterjämförelse av produktansvar 
 

Produktansvar DSV Alwex DB 
Schenker 

Post-
Nord 

DHL Bring Alltrans-
port 

Kundens hälsa & 
säkerhet 

  ★ ★    

Produkt & 
tjänsteinformation 
för processen ut mot 
kund 

       

Marknadsundersök-
ning, 
kundtillfredsställelse 

    ★★   

Utförande av tjänst 
som är 
förbjuden/omtvistad 

       

Kundens integritet, 
ev. förlust av 
kunddata 

  ★  ★★ ★★  

Bristande 
efterlevnad 

       

 

Tabell 5.4 Mönsterjämförelse av produktansvar (Egen illustration). 

 

Aspekten kundens hälsa och säkerhet tas upp vagt av två av sju 3PL leverantörer 

vilket då endast nämns i samband med medarbetarnas hälsa och säkerhet. Detta 

menar författarna av denna studie kan bero på att företaget helt enkelt har passat på 

att ta upp all hälsa och säkerhet för alla berörda samtidigt, då det tas upp i samband 

med säkerhet som främst rör den egna personalen. Aspekterna produkt och 

tjänsteinformation för processen ut mot kund, utförande av tjänst som är förbjuden 
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eller omtvistad och bristande efterlevnad berör ingen av 3PL leverantörerna vilket 

författarna av denna studie förmodar beror på att aspekterna är svåra att tyda och att 

3PL leverantörerna kanske inte tycker att detta berör dem. Aspekten 

marknadsundersökning presenterar endast Deutsche Post DHL Group (2015) 

utförligt i sin hållbarhetsredovisning  medan det inte finns några tecken på denna 

aspekt i de andra 3PL leverantörernas hållbarhetsredovisningar. Genom att involvera 

intressenter som Grafström, Göthberg och Windell (2015) nämner kan ramen för 

social hållbarhet ändras vilket författarna till denna studie anser bör vara en viktig del 

av ett företags hållbarhetsarbete. Dessutom genom att använda dialogstrategin 

(Borglund et. al. 2012) för att ta reda på vad intressenternas önskan är kan företag 

minska risken för att gap 1 (figur 5.3) uppstår. 

 

 
Figur 5.3 Teorimodell för 3PL leverantörers tjänstkoncept, gap 1 (Egen illustration). 
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5.3 Åtgärder inom social hållbarhet 

Vilka åtgärder kan 3PL leverantörer införa för att få en omfattande social 

hållbarhet? 

 

Utifrån sammanställningarna i föregående kapitel kan det utläsas att företagen 

arbetar på olika sätt med aspekterna. Det kan vara tillföljd av att det inte finns några 

direkta direktiv för hur en hållbarhetsredovisning ska utformas utan standarder och 

riktlinjer ses som frivilliga (Borglund et. al 2012; ISO 2014). Syftet med 

standarderna och riktlinjerna är att 3PL leverantörer kan tillämpa dem för att 

underlätta sitt sociala arbete (Witkowska 2016). Ramverken innehåller specifika 

standarder och riktlinjer som är anpassade för en viss aspekt. Dessa används enligt 

Witkowska (2016) för att intressenter ska kunna validera och övervaka 3PL 

leverantörernas arbete. 

 

5.3.1 Åtgärder gällande Mänskliga rättigheter 

En överblick på kategorin mänskliga rättigheter visar att det finns några aspekter som 

är ytterst lite presenterade eller inte presenterade överhuvudtaget: investeringsavtal 

gällande mänskliga rättigheter, utbildning och säkerhetsåtgärder inom mänskliga 

rättigheter, ursprungsbefolkningens rättigheter, utvärdering av aktiviteter om 

mänskliga rättigheter, utvärdering av leverantörer som berör mänskliga rättigheter 

samt klagomål och rapporteringsfunktion om mänskliga rättigheter. För att 

introducera dem i hållbarhetsredovisningen kan företaget använda ISO 26000 som 

bland annat berör arbetspraxis, vad beslut ger för konsekvenser på samhället samt 

hur det skapar förståelse för social hållbarhet (ISO 2014). Med hjälp av ramverket 

SA8000 kan de förebygga utbildning och säkerhetsåtgärder. UN Global Compact 

stödjer och skyddar internationella mänskliga rättigheter och ser till att de inte bryts. 

Användandet av detta ramverk kan 3PL leverantörerna ta till för att förstärka de 

underrepresenterade aspekterna i hållbarhetsredovisningen. 3PL leverantörerna kan 

dessutom använda GRI:s riktlinjer för att behandla dessa aspekter (GRI 2014). 

Vidare kan företag göra likt DSV (2015) och Deutsche Post DHL Group (2015) som 

utbildar chefer och medarbetare på ledningsnivån i etiska regler för att stärka 

aspekten utbildning och säkerhetsåtgärder inom mänskliga rättigheter och för att 

minska risken att mänskliga rättigheter bryts. DSV (2015) använder sig även utav en 

“Supplier Code of Conduct” för att påvisa att de berör aspekten utvärdering av 
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leverantörer som berör mänskliga rättigheter. För att stödja aspekten klagomål och 

rapporteringsfunktion om mänskliga rättigheter arbetar Deutsche Post DHL Group 

(2015) med  “Compliance Hotline” som är en rapporteringsfunktion där 

medarbetarna anonymt får rapportera in gällande exempelvis mänskliga rättigheter. 

Rapportering kring mänskliga rättigheter kan ske både internt och externt. Genom att 

tillämpa en rapporteringsfunktion som Deutsche Post DHL Group (2015) använder 

sig av har företagen möjlighet att tillhandahålla medarbetarnas och andra 

intressenters åsikter. Dessa åsikter kan användas för att identifiera och åtgärda 

problem som förbättrar mänskliga rättigheter och aspekten om klagomål. Införandet 

av funktionen skulle därmed minska risken för bristande i kommunikation och 

kvalitet mellan specificering och leverans av tjänst som Grönroos (2015) benämner 

som gap 3, se figur 5.4.  

 

 
Figur 5.4 Teorimodell för 3PL leverantörers tjänstkoncept, gap 3 (Egen illustration). 

 

5.3.2 Åtgärder gällande Arbetsförhållanden 

Under kategorin arbetsförhållanden är de aspekter som är minst berörda enligt det 

insamlade empiriska materialet som presenteras i tabell 5.2 följande: arbetsvillkor, 

lika lön mellan kvinnor och män, leverantörsutvärdering om arbetsförhållanden samt 

klagomål och rapporteringsfunktion om arbetsförhållanden. Med hjälp av SA8000 

Standard (SAI 2014) skulle 3PL leverantörerna behandla ersättning och 

ordningsregler vilket berör både arbetsvillkor och lika lön mellan könen. Vidare 

skulle företagen kunna likt Bring Citymail (2016) implementera lika lön oavsett kön 

inom samma tjänst och också presentera om det finns löneskillnader. Att utvärdera 

sina leverantörers arbetsförhållanden bör enligt författarna vara av större intresse hos 

3PL leverantörer som till stor del sysslar med transport än vad det insamlade 

empiriska materialet visar. Även om de egna anställda har rättvisa avtal så bör man 

för att kunna påvisa en hållbar utveckling ha uppsikt över de underleverantörer som 

används då det enligt Fair Transport (2015) finns oacceptabla förhållanden inom 
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transportsektorn. Genom att gå bakåt i värdekedjan och följa upp sina 

underleverantörer kan företaget se om underleverantörerna går under bra 

arbetsförhållanden. Uppföljningen visar på socialt initiativ  (Piecyk & Björklund 

2015) ur intressenternas perspektiv och skulle vara en åtgärd till att gap 4 inte 

uppstår (Fig. 5.2; Grönroos 2015). Detta eftersom intressenter själva kan ta del av 

informationen och i sin tur minskar risken för bristande i den externa 

kommunikationen (Grönroos 2015). Dessutom genom att 3PL leverantörerna själva 

redovisar utförliga arbetsvillkor minskar det risken för att utformningen av tjänsten 

sker på fel sätt samt risken för att olyckor inträffar (Certification Europe 2013). För 

att förebygga olyckor kan 3PL leverantörerna införskaffa ramverket OHSAS 18001 

och därmed gap 3 (Fig. 5.4) mellan tjänstespecificeringen och tjänsteutförande 

(Grönroos 2015). Det gapet kan de även förebygga samt stödja aspekten om 

klagomål och rapporteringsfunktion om arbetsförhållanden genom att använda ett 

anonymt rapporteringprogram likt DSV:s (2015) “whistleblower programme”. Det 

skapar enligt DSV (2015) trovärdighet och tillförlitlighet hos intresseten samt bidrar 

till en bättre utveckling hos företaget. 

 

5.3.3 Åtgärder gällande Samhällsansvar 

Inom kategorin samhällsansvar berörs flera aspekter vagt. Dessa aspekter är 

leverantörsutvärdeing om samhällskonsekvenser, pågående eller nyligen avslutade 

fall om konkurrens eller monopol, politiska bidrag samt klagomål och 

rapporteringsfunktion gällande samhälle. Likt för kategorin arbetsförhållanden så kan 

det vara till nytta för ett företag att visa hur och vad som redovisas med aspekten 

klagomål och rapporteringsfunktion. Fortsättningsvis är också 

leverantörsutvärderingen om konsekvenser i samhället vagt belyst, enligt författarna 

skulle det vara av intresse för ett företags intressenter att veta att ett företags 

underleverantörers arbete följs upp. Bring Citymail (2016) och Deutsche Post DHL 

Group (2015) är de två företag som tar upp aspekten politiska bidrag genom 

humanitär logistik och bidrag till politiska organisationer. Författarna menar att 

resterande företag kanske hellre lägger fokus på de lokala bidragen och därför är 

denna kategori underrepresenterad. Inget av företagen belyser aspekten om pågående 

eller nyligen avslutade rättsfall inom konkurrens eller monopol vilket enligt 

författarna kan bero på att de helt enkelt inte vill eller har något att ta upp. Sveriges 

åkeriföretag (u.å) verkar för lika villkor för konkurrens på både nationell och 
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internationell nivå och företräder även i domstol vilket 3PL leverantörerna skulle 

kunna dra nytta av. I samband med att 3PL leverantörerna följer upp sina 

underleverantörer kring de andra kategorierna kan de ta tillfället i akt för att följa upp 

hur de även arbetar med samhällskategorin. Som i de liknande fallen skulle detta 

resultera i att gap 4 förebyggs (Fig. 5.2; Grönroos 2015), företagets varumärke stärks 

och de visar på socialt initiativ (Piecyk & Björklund 2015). För att stärka företagets 

varumärke och engagera intressenterna i företaget kan 3PL leverantörerna använda 

sig utav dialogstrategin (Borglund et. al. 2012). Genom att involvera intressentera 

kan det enligt författarna till denna studie förebygga att gap 1 (Fig. 5.3; Grönroos 

2015) inte uppstår som skulle öka värdet både för 3PL leverantörerna och 

intressenterna (Björklund 2012). 

 

5.3.4 Åtgärder gällande Produktansvar 

Produktansvar är den kategori som författarna anser är minst berörd utifrån det 

insamlade empiriska materialet. Aspekterna produkt- och tjänsteinformation eller 

märkning, utförande om förbjuden eller tvistande tjänst och bristande efterlevnad 

menar författarna kan vara svårt för 3PL leverantörerna att presentera och känna en 

klar relation till. Marknadsundersökning därmot är något som författarna kan se en 

fördel i att presentera i den externa kommunikationen. Även kundens integritet bör 

vara en prioriterad aspekt likt hur Deutsche Post DHL Group (2015) och Bring 

Citymail (2016) beskriver att de hanterar kundens data. Kundens hälsa och säkerhet 

beskriver endast PostNord (2016) och DB Schenker (2015) som tar upp det i 

samband med deras medarbetares hälsa och säkerhet. Författarna menar att man kan 

specificera hur man tar vara på kundens hälsa och säkerhet vid kundkontakt 

exempelvis vid lastning. Med hjälp av OHSAS 18001 (Certification Europe u.å.) och 

tydlig beskrivning av utförandet vid kundkontakt så kan företagen minimera att 

riskera kundens hälsa och säkerhet. Då kunden förväntar sig att dessa aspekter tas i 

beaktning och arbetas med kan flera utav dem kopplas till Grönroos (2015) gap 5, se 

figur 5.5. Om kunden inte får den tjänst som den förväntar sig finns det risk för att 

det brister i kvaliteten. Genom att förebygga och även presentera produktansvar mer i 

hållbarhetsredovisningen kan det enligt Carter och Rogers (2008) resultera i ökade 

ekonomiska prestationer. 
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Figur 5.5 Teorimodell för 3PL leverantörers tjänstkoncept, gap 5 (Egen illustration). 
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6 Slutsats 
Detta kapitel inleds med att presentera studiens resultat och därefter följer studiens 

användbarhet, egna reflektioner, etiska överväganden, kritik till eget arbete och till 

sist förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Resultat 

1. Hur tillämpas social hållbarhet i 3PL leverantörers tjänstekoncept? 

 

Det har framkommit tydligt i denna studie att hur och vad som presenteras i 

hållbarhetsredovisningar är varierande från företag till företag. Intressenter som tar 

del av hållbarhetsredovisningar genom extern kommunikation kan därför få svårt för 

att jämföra och bedöma innehållet. I samtliga sju hållbarhetsredovisningar 

presenterar 3PL leverantörerna vikten av social hållbarhet men överlag är flera 

aspekter svagt beskrivna. 

 

Större delen av kategorin mänskliga rättigheter berör nästan alla av de sju 3PL 

leverantörerna bra med hjälp av olika ramverk, främst UN Global Compact, dock 

skulle det vara av intresse om de skulle vidareutveckla hur de inom företaget faktiskt 

arbetar med dessa mänskliga rättigheter. Att andra aspekter i kategorin inte nämns 

skulle enligt författarna kunna bero på att 3PL leverantörer tycker att det är svårt för 

dem att presentera deras arbete med till exempel aspekten ursprungsbefolkningens 

rättigheter. Det märks att de flesta 3PL leverantörerna har lagt sitt största fokus på 

kategorin arbetsförhållanden vilket kan hänvisas till att aspekter såsom hälsa och 

säkerhet är så pass viktiga för företaget och relativt enkelt att visa mätningar på och 

hur de arbetar med aspekterna. Aspekten leverantörsutvärdering om 

arbetsförhållanden omnämns i liten utsträckning hos några få av 3PL leverantörerna 

men saknas hos de flesta. Borde inte aspekter såsom dessa vara av hög relevans hos 

en transportaktör, som ofta använder sig av underleverantörer? Speciellt med tanke 

på hur omtalat det är beträffande oacceptabla arbetsvillkor för transportarbetare och 

de initiativ som främjar rättvisa villkor för alla arbetstagare inom transportsektorn i 

Europa. När denna aspekt inte blir presenterad kan intressenter få uppfattningen att 

företagen inte tar ansvar för detta. Inom samhällsansvar så benämns främst hur 3PL 

leverantörerna arbetar med sponsring eller andra samhällsengagemang på lokal nivå 
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men väldigt få av företagen presenterar något samhällsengagmang på global nivå. 

Produktansvar som är den minst använda kategorin skulle 3PL leverantörerna främst 

kunna presentera bättre med aspekterna kundens hälsa och säkerhet samt kundens 

integritet, då kunden enligt teorin är en av tre av ett företags centrala intressenter.  

 

2. Vilka åtgärder kan 3PL leverantörer införa för att få en omfattande social 

hållbarhet? 

 

Företagen bör utförligt beskriva hur de arbetar med vissa aspekter istället för att bara 

nämna att de “accepterar” eller har dem i åtanke, detta för att öka tillförlitligheten för 

deras intressenter. Ett par viktiga åtgärder skulle enligt författarna vara att arbeta med 

en “Supplier Code of Conduct” och dessutom kontinuerligt utvärdera sina 

underleverantörer inom kategorierna mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och 

samhällsansvar. Det räcker inte att 3PL leverantörerna själva har bra villkor, om en 

del av deras tjänst utförs av en underleverantör med orättvisa villkor eller andra 

felaktigheter så har företaget utökat risken för ett gap i deras tjänstekoncept. Genom 

att vara en del av Fair Transport kan 3PL leverantörerna vara med och stödja mer 

rättvisa arbetsvillkor samt sociala rättigheter. Ett annat viktigt verktyg som 

författarna rekommenderar samtliga företag att införa är en klagomåls- och 

rapporteringsfunktion för att enkelt kunna upptäcka när fel i verksamheten och 

tjänstekonceptet uppstår. 

  

Vidare menar författarna att företagen borde använda sig mer av ramverk för att 

säkerhetsställa kvaliteten i redovisningen och få med relevanta aspekter. Med 

SA8000 så regleras arbetsvillkor och lika löner. ISO 26000 kan användas för att 

introducera mänskliga rättigheter i hållbarhetsredovisningen samt att den bland annat 

berör arbetspraxis och samhällskonsekvenser som uppstår av olika beslut. Med hjälp 

av OHSAS 18001 kan ledningen i företaget identifiera, kontrollera samt minimera 

riskerna i arbetsmiljön. ISO 39001 berör trafiksäkerhet och hur företag kan arbeta för 

att minimiera riskerna i trafiken. Om företaget väljer att vara en del av Sveriges 

Åkeriföretag så bidrar de till transport och samhällspolitiska frågor. UN Global 

Compact bör fortsätta användas men företagen bör utveckla hur de aktivt arbetar med 

detta. Utöver det här så bör företagen fortsätta att använda sig av GRI:s riktlinjer men 

reflektera över hur de kan applicera detta i deras verksamhet. 
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6.2 Användbarhet 

Denna studie syftar till att belysa ett ämne som är aktuellt och förhållandevis 

outforskat. I studien har en jämförelse mellan företag gjorts för att finna mönster och 

differenser för att kunna ge eventuella förslag på förbättringar. Studien kan ses som 

en grund för vidare debatt inom ämnet social hållbarhet via extern kommunikation. 

Då ämnet som studien belyser är relativt outforskat kan denna studie bidra till ett 

intresse om fortsatt forskning.  

 

6.3 Kritik till eget arbete 

På grund av att de undersökta företagen är av varierande storlek så kan det ses som 

fel att förvänta sig samma information av ett litet företag som det förväntas av ett 

stort företag. Detta kan ge viss kritik då mer lika företag skulle vara mer jämförbara, 

dock uppnår samtliga företag kravet för att vara med i urvalet av studien. Om det i 

studien skulle genomförts intervjuer skulle de komplettera det empiriska matrialet 

genom att bekräfta det författarna uppfattar utefter hållbarhetsredovisningarna.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då social hållbarhet främst på senare tid har blivit mer betydelsefullt så kan det vara 

av intresse att följa dess utveckling med en liknande studie efter några år. Det vore 

dessutom intressant att se hur den nya lagen om hållbarhetsredovising som troligtvis 

träder i kraft verksamhetsår 2017 kommer att påverka utvecklingen och hur denna 

kommer att påverka de företag som i dagsläget redan utför årliga 

hållbarhetsredovisningar. 

 

Det hade även varit spännande att få andra intressenters, såsom kunders, synpunkter 

på hur de upplever den sociala hållbarheten ur den externa kommunikationen som 

3PL leverantörerna ger och hurvida detta påverkar deras val av leverantör. Förslag 

till framtida forskning hade även varit att göra en djupare flerfallsanalys inom ämnet. 

Då genom att inkludera både kunder och företag för att kunna ställa dem emot 

varandra och analysera hur de båda uppfattar ansvaret om social hållbarhet och 

uppkomsten av eventuella gap. 
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7 Källor 
I detta kapitel kommer läsaren att kunna ta del av alla källor som har använts i 

studiens gång. Källorna är uppdelade utifrån litterära källor, vetenskapliga artiklar 

samt dokument och rapporter. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - The ten principles of the UN Global compact 
 
Human Rights 
 
Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally 
proclaimed human rights; and 

Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses. 

Labour 

Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective 
recognition of the right to collective bargaining; 

Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour; 

Principle 5: the effective abolition of child labour; and 

Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and 
occupation. 

Environment 

Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental 
challenges; 

Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; 
and 

Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly 
technologies. 

Anti-Corruption 

Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including 
extortion and bribery. 
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Bilaga 2 - Core subjects and issues of social responsibility 
 

Core subjects and issues Addressed in sub-
clause 

Core subject: Organizational governance 6.2  

Core subject: Human rights 6.3  

Issue 1: Due diligence 6.3.3  

Issue 2: Human rights risk situations 6.3.4  

Issue 3: Avoidance of complicity 6.3.5  

Issue 4: Resolving grievances 6.3.6  

Issue 5: Discrimination and vulnerable groups 6.3.7  

Issue 6: Civil and political rights 6.3.8  

Issue 7: Economic, social and cultural rights 6.3.9  

Issue 8: Fundamental principles and rights at work 6.3.10  

Core subject: Labour practices 6.4  

Issue 1: Employment and employment relationships 6.4.3  

Issue 2: Conditions of work and social protection 6.4.4  

Issue 3: Social dialogue 6.4.5  

Issue 4: Health and safety at work 6.4.6  

Issue 5: Human development and training in the workplace 6.4.7  

Core subject: The environment 6.5  

Issue 1: Prevention of pollution 6.5.3  

Issue 2: Sustainable resource use 6.5.4  

Issue 3: Climate change mitigation and adaptation 6.5.5  

Issue 4: Protection of the environment, biodiversity and 
restoration of natural habitats 

6.5.6  

Core subject: Fair operating practices 6.6  

Issue 1: Anti-corruption 6.6.3  

Issue 2: Responsible political involvement 6.6.4  

Issue 3: Fair competition 6.6.5  

Issue 4: Promoting social responsibility in the value chain 6.6.6  

Issue 5: Respect for property rights 6.6.7  

Core subject: Consumer issues 6.7  

Issue 1: Fair marketing, factual and unbiased information and 
fair contractual practices 

6.7.3  

Issue 2: Protecting consumers' health and safety 6.7.4  

Issue 3: Sustainable consumption 6.7.5  

Issue 4: Consumer service, support, and complaint and dispute 
resolution 

6.7.6  

Issue 5: Consumer data protection and privacy 6.7.7  

Issue 6: Access to essential services 6.7.8  

Issue 7: Education and awareness 6.7.9  

Core subject: Community involvement and development 6.8  

Issue 1: Community involvement 6.8.3  

Issue 2: Education and culture 6.8.4  

Issue 3: Employment creation and skills development 6.8.5  

Issue 4: Technology development and access 6.8.6  

Issue 5: Wealth and income creation 6.8.7  

Issue 6: Health 6.8.8  

Issue 7: Social investment 6.8.9 
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Bilaga 3 - OHSAS 18001 Standard 
 

 
 


