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___________________________________________________________________________ 
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Abstract 

Title: Corporate Social Responsibility as a trust creating factor -  A study of AA Logistik Västerås 

Seminar date: 2013-05-31 

Subject: Bachelor thesis in business economy, 15 ECTS, FÖA300 

Institution: School of Sustainable development of society and technology, Mälardalen University 

Authors:  Matilda Lundgren              Anna Pettersson                Sofie Rickström 

Tutor: Cecilia Erixon 

Keywords: CSR, LSR, trust, expectations, Carroll’s pyramid of CSR, Key Mediating Variable (KMV) 

Model 

Research questions: How is the customer’s trust in AA Logistik Västerås affected by AA Logistik 

Västerås CSR activities? 

How is the customer’s trust in AA Logistik Västerås affected by the customer’s expectations of AA 

Logistik Västerås CSR activities? 

Purpose: The purpose of this study is to describe how the customer’s trust in its transport supplier is 

affected by the supplier’s CSR activities and also how the trust is affected by the customer’s 

expectations of the transport supplier’s CSR activities.   

Method:  The theoretical framework of this study is based on the concepts CSR, trust, expectations 

and how they are related to each other. Trust has been measured using the three components shared 

values, communication and opportunistic behavior. The study is qualitative and it is based on four 

interviews. The interviews were conducted with the focal firm AA Logistik Västerås and three of its 

customers. The selection of respondents to all interviews was based on what kind of skills and/or 

position the person has at each company. Prior analyzing the data collected, it was compiled and 

reduced in order to identify relevant information. During the analysis, all of the relevant data were 

related to the theoretical framework in order to see what possible connection between theoretical and 

empirical data might exist.   

Conclusion: The study shows that the transport supplier’s CSR activities affect the customer’s trust 

for the supplier positively. In two of the customer relations that have been studied there are no 

experienced flaws regarding any of the components shared values, communication and opportunistic 

behavior. In the third customer relation there are minor flaws regarding the 

components  communication and opportunistic behavior, but they are connected to such a small part of 

the relation that it does not have any major effect on the customer’s trust for its supplier. That a 

majority of the customer’s expectations have been fulfilled, further strengthens the argument saying 

that CSR activities affect the trust positively. 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Titel: CSR som förtroendeskapande faktor - En studie om AA Logistik Västerås 

Seminariedatum: 2013-05-31 

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS, FÖA300 

Institution: Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, EST, Mälardalens högskola 

Författare: Matilda Lundgren           Anna Pettersson            Sofie Rickström 

      7:e juni 1990                29:e november 1990        1:a oktober 1985 

Handledare: Cecilia Erixon 

Nyckelord: CSR, LSR, förtroende, förväntningar, Key Mediating Variable (KMV) Model, Carroll’s 

CSR-pyramid 

Frågeställning: Hur påverkas kundens förtroende till AA Logistik Västerås av AA Logistik Västerås 

CSR-arbete? 

Hur påverkas kundens förtroende till AA Logistik Västerås av kundens förväntningar på AA Logistik 

Västerås CSR-arbete? 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur kundens förtroende till sin transportleverantör påverkas 

av leverantörens CSR-arbete, samt hur förtroendet påverkas av kundens förväntningar på 

leverantörens CSR-arbete. 

Metod:  Den teoretiska referensramen i denna studie bygger på begreppen CSR, förväntningar och 

förtroende och sambandet dem emellan. Förtroendet har mätts med hjälp av de tre komponenterna 

delade värderingar, kommunikation och opportunistiskt beteende. Studien är kvalitativ och bygger på 

fyra intervjuer. Intervjuerna genomfördes med det fokala företaget AA Logistik Västerås och tre av 

företagets kunder. Valet av respondenter till samtliga intervjuer utgick ifrån vilken typ av kompetens 

och/eller position personerna i fråga hade hos respektive företag. Inför analysen av den insamlade 

datan sammanställdes och reducerades denna för att relevant information skulle kunna identifieras. All 

relevant information relaterades under analysen till den teoretiska referensramen för att se vilka 

eventuella samband som finns mellan empiri och teori. 

Slutsats: Studien visar att transportleverantörens CSR-arbete påverkar kundens förtroende för 

leverantören positivt. I två av de undersökta kundrelationerna finns det inte några upplevda brister 

angående någon av komponenterna delade värderingar, kommunikation och opportunistiskt beteende. 

I den tredje kundrelationen finns mindre brister angående komponenterna kommunikation och 

opportunistiskt beteende, men de är förknippade med en så liten del av relationen att det inte har någon 

större betydelse för hur det påverkar förtroendet från kund till leverantör. Att en stor majoritet av 

förväntningarna hos kunderna har uppfyllts gällande CSR-arbetet, styrker påståendet om att CSR-

arbetet påverkar förtroendet positivt ytterligare. 
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1. Inledning 

Corporate Social Responsibility (CSR), även benämnt företags sociala och miljömässiga 

ansvarstagande, handlar om företagets roll i samhället och dess handlingar som sker utanför 

företagets rena vinstintresse (Lindgreen, Xu, Maon & Wilcock, 2011). De senaste decennierna 

har CSR växt från att vara ett marginaliserat begrepp till att bli en komplex och central del i 

företags beslutsprocesser. Idag begränsas företags ansvarstagande inte bara till dess aktieägare 

utan omfattar numera även allmänheten i stort. (Cochran, 2007) Sedan aktiviströrelsens försök 

att, under 60- & 70-talet,  i mindre skala försöka påverka företags policies och praxis har den 

externa pressen om socialt och miljömässigt ansvarstagande bara ökat (Ibid, 2007). 

Konsekvensen av det ökade kravet är att det idag inte anses vara  en valmöjlighet för företag 

att integrera CSR i sin strategi, utan snarare ett obligatoriskt åtagande som måste utföras för 

att överleva på lång sikt (Murphy & Poist, 2002). I dagsläget finns det inte något enhetligt 

rättsligt ramverk för vilka CSR-aktiviteter en verksamhet ska involvera sig i, detta är därför 

helt upp till företaget själva att ta beslut om. Dock finns det enligt Carroll (1991) fyra 

kategorier av skyldigheter som ett företag bör innefatta i sitt CSR-arbete för att täcka alla de 

aspekter som ett effektivt och framgångsrikt socialt och miljömässigt ansvarstagande kräver. 

De skyldigheter som Carroll (1991) menar finns är de ekonomiska, rättsliga, etiska och 

filantropiska och kommer att beskrivas ytterligare i studiens teoriavsnitt (Carroll, 1991).  

 

Tidigare har CSR varit mer framträdande på konsumentmarknaden än på företagsmarknaden 

vilket beror på att det länge har saknats kunskap om och förståelse för varför socialt och 

miljömässigt ansvarstagande aktiviteter ska integreras i den operationella strategin bland 

företag på företagsmarknaden. Det beror även på att företags engagemang i CSR-frågor haft 

sin utgångspunkt i konsumenters behov och att en motsvarande drivkraft inte har funnits på 

företagsmarknaden. Företag på företagsmarknaden anses ha färre anledningar än företag på 

konsumentmarknaden att engagera sig i CSR-arbete, vilket har bidragit till att CSR-

aktiviteterna på företagsmarknaden blivit relativt begränsade. (Hoejmose, Brammer & 

Millington, 2011) Dock visar forskning att kraven från företagskunder på sina leverantörer om 

att arbeta med CSR har ökat. Att ha en socialt och miljömässigt ansvarstagande 

distributionskedja är idag åtråvärt på företagsmarknaden. (Kubenka & Myskova, 2009) 

 

På företagsmarknaden är logistikbranschen en av de branscher som hamnat på efterkälken 

gällande CSR. Det är även en bransch på vilken den externa pressen om ett mer omfattande 
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och effektivt CSR-arbete har ökat de senaste åren. (Carter & Jennings, 2002) Det sociala och 

miljömässiga ansvarstagande som utförs hos företag inom logistikbranschen 

benämns  Logistics Social Responsibility (LSR) och är en del av CSR. De mest prominenta 

delarna inom LSR rör miljöaspekten, där de mest framstående frågorna gäller kontroll av 

föroreningar, energibesparing samt bevaring av naturresurser. I och med den stora åtgången 

av naturresurser samt föroreningar vid transporter är transportmomentet det som den här 

studien fokuserar på. (Murphy & Poist, 2002) Det finns flera konkreta åtgärder som kan 

vidtas i transportmomentet för att uppnå miljömässiga förbättringar. Dessa åtgärder handlar 

bland annat om att försäkra sig om att fordon är väl underhållna för att maximera 

bränsleeffektiviteten samt minimera eventuella läckage av bränsle. Att frakta miljöfarligt gods 

på ett riskfritt sätt samt att i möjligaste mån återvinna material ämnat för transport, 

exempelvis emballage, är även åtgärder som kan vidtas för att reducera miljöpåverkan. 

(Carter & Jennings, 2002) 

 

När leverantören av en produkt eller tjänst inte lyckas möta kundens förväntningar kring CSR 

uppstår en problematik som forskare (Hess & Story, 2005; Adobor, 2005) menar på kan bryta 

ner förtroendet mellan kund och leverantör. Under 2000-talet har flertalet skandaler i 

anslutning till företags aktiviteter uppdagats där det har visat sig att företag har fattat beslut 

som inte gått i linje med dess etiska principer (Sagar & Singla, 2003). Ett exempel på ett 

sådant företag är den multinationella byggkoncernen Skanska. Skanska har varit inblandade i 

aktiviteter som sträcker sig från den uppmärksammade miljögiftsskandalen i Hallandsåsen 

1997, då företaget efter rekommendationer från en leverantör använde sig av giftigt 

tätningsmedel, till den omtalade asfaltskartellen 2001 då de var en av de parter som satte den 

marknadsmässiga konkurrensen om asfaltsläggning ur spel. Företaget tog inte sitt ansvar i att 

agera på ett etiskt korrekt sätt i dessa situationer, vilket ledde till att varumärkets trovärdighet 

och rykte skadades. (Herbert & Von Schantz, 2007) När leverantörer brister i sitt etiska 

agerande bidrar det i förlängningen till att de inte lyckas leva upp till sina kunders 

förväntningar och efterfrågan om ett trovärdigt socialt och miljömässigt ansvarstagande (Kolk 

& Pinkse, 2006). Brister i det etiska agerandet har inte bara lett till att de enskilda kunder som 

förts bakom ljuset har förlorat sitt förtroende för CSR, utan också att en generell utbredd 

misstro gentemot CSR tycks genomsyra företagsvärlden (Sagar & Singla, 2003). Det är därför 

av intresse för företag som verkar på företagsmarknaden att undersöka hur leverantörens 

CSR-arbete påverkar förtroendet från kund till leverantör. Som tidigare nämnts leder icke 

uppfyllda förväntningar kring CSR hos kunden till en problematik som påverkar förtroendet i 
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affärsrelationen (Hess & Story, 2005; Adobor, 2005). Det är därför även av intresse att få 

större förståelse för hur förväntningar på leverantörens CSR-aktiviteter påverkar kundens 

förtroende för denne. 

1.1 Problemformulering och frågeställning 

På företagsmarknaden har kundens förväntningar på leverantörens miljörelaterade CSR-arbete 

ökat. En av de branscher där miljöaspekten inom CSR är särskilt framträdande är 

logistikbranschen. Det beror på att logistikbranschen spelar en stor roll i problematiken kring 

en hållbar utveckling i och med en stor åtgång av naturresurser och föroreningar vid 

transporter. Den omfattande miljöpåverkan har lett till att den externa pressen om ett mer 

omfattande och effektivt CSR-arbete inom logistikbranschen har intensifierats. Att den 

externa pressen har ökat i logistikbranshen gör den till ett intressant objekt att studera då det 

indikerar att det finns höga förväntningar hos kunden om att ett trovärdigt CSR-arbete utförs 

av leverantören. (Murphy & Poist, 2002) 

CSR har blivit ett urvattnat begrepp på grund av att flertalet mer eller mindre omfattande 

företagsskandaler har uppdagats (Kolk & Pinkse, 2006; Herbert & Von Schantz, 2007). 

Förtroendet för det sociala och miljömässiga ansvarstagande som företag utför har som en 

följd av detta tappat i styrka. Grunden till problemet ligger i att företagen tycks utge löften 

inom ramen för CSR som de sedan inte kan hålla. Det resulterar i att intressenters 

förväntningar inte uppfylls och leder då till ett sönderfall i förtroendet mellan parterna. 

(Podnar, 2008; Hess & Story, 2005) Förväntningar som aktörer i företagsvärlden har på 

varandra är en viktig del i processen av att bygga förtroende; om förväntningar på en 

leverantörs utförda arbete uppfylls får kunden ett större förtroende för leverantören (Adobor, 

2005). I processen att bygga förtroende kan CSR vara ett användbart redskap då det påverkar 

ett företags rykte positivt samt ger en god antydan om produkt- och företagskvalitet (Carter & 

Jennings, 2002). 

En undersökning av hur kundens förtroende för sin transportleverantör påverkas av 

leverantörens CSR-arbete ger en klarare bild av vikten av CSR-arbete i logistikbranschen. Ett 

företag som verkar i logistikbranschen och där CSR-arbetet är en central del av verksamheten 

är AA Logistik Västerås. Företaget arbetar ständigt med att förbättra och utveckla sitt CSR-

arbete (C. Ekblom, 23 april, 2013). AA Logistik Västerås har därför valts som studieobjekt 

för den här undersökningen som ämnar att besvara följande frågeställning: 
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 Hur påverkas kundens förtroende till AA Logistik Västerås av AA Logistik Västerås 

CSR-arbete? 

 

I och med att kundens förtroende för transportleverantören ökar om kundens förväntningar 

på  leverantörens CSR-arbete uppfylls, ämnar följande frågeställning att användas som ett 

redskap för att ytterligare stärka den huvudsakliga frågeställningen: 

 

 Hur påverkas kundens förtroende till AA Logisik Västerås av kundens förväntningar 

på AA Logistik Västerås CSR-arbete? 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur kundens förtroende till sin transportleverantör påverkas 

av leverantörens CSR-arbete, samt hur förtroendet påverkas av kundens förväntningar på 

leverantörens CSR-arbete. 
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2. Teoretisk referensram 

I teorikapitlet presenteras begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) som syftar till att 

ge läsaren en grund om vad socialt och miljömässigt ansvarstagande för företag innebär samt 

vilka områden det rör. Vidare presenteras begreppet Logistics Social Responsibility som är en 

fördjupning i, samt avgränsning till, det sociala och miljömässiga ansvarstagandet i 

logistikbranschen. Ytterligare begrepp som presenteras i kapitlet är förväntningar och 

förtroende. Alla nämnda begrepp definieras och sambandet mellan dem beskrivs. I slutet av 

teorikapitlet presenteras studiens analysmodell. 

2.1 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om företagets roll i samhället och dess 

handlingar som sker utanför företagets rena vinstintresse (Lindgreen et al, 2011). CSR som 

koncept har diskuterats och debatterats under större delen av 1900-talet (Carter & Jennings, 

2002). Dock är det de senaste 50 åren som utgör den moderna eran av CSR, under vilken 

själva begreppet har växt fram och integrerats som en självklar och ofrånkomlig del av 

företags aktiviteter (Murphy & Poist, 2002). Den bärande tanken med CSR är att företag och 

organisationer bör ta ett socialt och miljömässigt ansvar utöver att säkerställa kvaliteten av sin 

produkt och förse aktieägare med vinst. Det är inte längre en fråga om vad företag kan göra 

för att minska och kompensera för den skada de ger upphov till, utan vilka positiva effekter de 

faktiskt kan lyckas åstadkomma tack vare sin maktposition i samhället. (Kubenka & 

Myskova, 2009) 

2.1.1 Skyldigheter inom CSR 

Enligt Carroll (1991), Kubenka & Myskova (2009) och Carter & Jennings (2002) finns det 

fyra skyldigheter som företag bör arbeta aktivt med inom ramen för sitt CSR-arbete. Dessa är 

de ekonomiska, rättsliga, etiska samt filantropiska. Samtliga fyra skyldigheter illustreras 

nedan i figur 1 med hjälp av Archie B. Carroll’s modell ”The pyramid of Corporate Social 

Responsibility” (1991). 
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Figur 1. Carroll’s Pyramid av Corporate Social Responsibility (1991). Egen översättning. 

 

Den första nivån (se figur 1), utgörs av ekonomiska skyldigheter som är avgörande och 

grundläggande för att CSR överhuvudtaget ska kunna utgöra en del av företagets aktiviteter. 

Företag har en skyldighet att gå med vinst samt att sträva efter en så konkurrenskraftig 

position på marknaden som möjligt. (Carroll, 1991) 

 

Den andra nivån (se figur 1) utgörs av företagets rättsliga skyldigheter. Samtidigt som det 

finns en skyldighet att driva en vinstgenererande verksamhet så finns det en grundläggande 

förväntan från samhället om att lagar och förordningar inte överträds. (Carroll, 1991) 

 

Pyramidens tredje nivå (se figur 1) representeras av de etiska skyldigheter ett företag 

förväntas leva upp till. Etiska skyldigheter utgörs av de aktiviteter och praxis som samhällets 

normer förespråkar men som inte finns lagstadgade. Dessa normer om etiskt korrekt beteende 

förväntar sig omvärlden att företag ska ta hänsyn till och driva sin verksamhet i enlighet med. 

Ofta har uppkomsten av lagar och förordningar sina rötter i just sådana normer. Ett sådant 

exempel är att en stor del av den miljörätt som idag tillämpas har övergått från norm till 

lagstiftning. (Carroll, 1991) 

 

Den fjärde och sista skyldigheten ett företag anses ha inom ramen för CSR är ett filantropiskt 

ansvar (se figur 1). Det innebär att företag involverar sig i aktiviteter som sträcker sig utöver 
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omvärldens förväntningar, som att exempelvis främja välfärden genom ekonomiska eller 

tidsmässiga donationer. De valda åtgärderna måste inte nödvändigtvis kompensera för den 

skada som företagets aktiviteter kan ge upphov till, utan genomförs enbart i syfte om att öka 

sin status som goda samhällsmedborgare. (Carroll, 1991) 

 

Tanken bakom Carroll’s (1991) pyramid är att tydliggöra att ett företag bör se sitt arbete inom 

CSR som en process. Processen har sin botten i att företaget går med vinst, därefter börjar det 

successivt anta ett mer filantropiskt grepp kring sitt sociala och miljömässiga ansvarstagande. 

(Carroll, 1991) 

 

I denna studie har en avgränsning till miljöaspekten inom CSR gjorts, vilket innebär att de 

mest centrala delarna i pyramiden för den här undersökningen är de ekonomiska, rättsliga 

samt etiska skyldigheterna. Enligt Porter & Kramer (2006) bör företag arbeta på ett sätt som 

tar hänsyn till miljön men samtidigt säkerställer en långsiktig ekonomisk utveckling. Det bör 

genomföras genom att undvika kortsiktiga lösningar som har en skadlig påverkan på miljön, 

som exempelvis att undvika nyinvesteringar i miljövänligare fordon på grund av upplevda 

höga kostnader. Van Marrewijk (2003) menar att pressen om miljömässigt ansvarstagande i 

botten utgörs av rättstaten som kräver att företag agerar på ett visst sätt, förbises det av 

företaget vidtas rättsliga åtgärder. Gällande etiska skyldigheter är det det civila samhället som 

pressar företagen att vidta miljömässiga hållbara åtgärder som utförs utöver den lagstiftning 

som finns. (Ibid, 2003) 

2.1.2 Nyckelområden inom miljöaspekten av CSR 

Enligt Spiller (2000) finns det ett antal nyckelområden som berör genom vilka åtgärder ett 

företag bör utföra sitt miljömässiga CSR-arbete. Spiller (2000) har begränsat dessa områden 

till nio stycken punkter av vilka företag själva kan välja, med utgångspunkt i sin egen 

verksamhet, vilka som är mest passande att involvera sig i. Punkterna illustreras i figur 2.  

 

I den första punkten menar Spiller (2000) att företag bör utveckla miljöpolicies inom 

organisationen, där ledningen har en viktig roll i hur policyn utformas och kommuniceras 

inom företaget samt till kunder. Den andra punkten handlar om att utveckla materialpolicies 

med avsikt om en minskad mängd åtgånget material samt en högre grad av återanvändning 

och återvinning. Listans tredje punkt är att företag bör övervaka, minimera samt ta ansvar för 

miljöutsläpp. Den fjärde punkten innebär att företag bör optimera sin avfallshantering, alltså 
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att företaget på bästa sätt hanterar det avfall som verksamheten generar. Energibesparing är 

listans femte punkt och handlar om att företag ska effektivisera sin användning av resurser 

och därmed minska energiåtgången inom verksamheten. Den sjätte punkten berör 

katastrofhantering, vilket innebär att företag bör ha en utarbetad plan för hur katastrofer som 

potentiellt kan skada miljön ska hanteras. Enligt Spiller (2000) bör även företag offentliggöra 

dialogen om sitt eget hållbarhetsarbete för kunder och andra intressenter. Listans åttonde 

punkt handlar om att företag bör ställa krav på hur deras leverantörer arbetar med miljöfrågor. 

Den sista punkten säger att företag bör genomgå regelbundna miljömässiga granskningar som 

genomförs av externa parter. (Ibid, 2000) 

 

 

Figur 2. Spiller’s schema över nyckelområden inom miljöaspekten av CSR (2000). 

Egenkonstruerad. 

 

2.1.3 CSR på företagsmarknaden 

Enligt Hoejmose, Brammer & Millington (2011) har företag på företagsmarknaden färre 

anledningar som driver dem till att engagera sig i CSR-arbete än de på konsumentmarknaden. 

En anledning till det är att företag på företagsmarknaden har saknat förståelse för varför 
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exempelvis miljöpraxis ska integreras i den operationella strategin. Det tros i sin tur bero på 

att trycket från konsumenter om att företag ska engagera sig i miljöfrågor är en stor drivkraft 

hos företagen till att intressera sig för miljörelaterat CSR-arbete, någon motsvarighet till 

konsumenters påtryckningar finns inte på företagsmarknaden. CSR är därför mer utbrett bland 

företag på konsumentmarknaden.  De produkter och tjänster som företag erbjuder andra 

företag påverkar inte konsumenter direkt, därför blir de företagen och det CSR-arbete de utför 

mindre synligt för allmänheten. (Ibid, 2011) Dock ser forskare att kraven om ett mer 

omfattande socialt och miljömässigt ansvarstagande ökat mellan aktörer i distributionskedjan. 

De ökade kraven beror dels på den ovan beskrivna ökade externa pressen, men även på att det 

har bevisats att ett företags CSR-arbete kan förbättra dess resultat samt dess 

konkurrenssituation och därför även blir en intern angelägenhet. (Ibid, 2011) En av 

konkurrensfördelarna är att CSR kan ses som ett redskap för att skapa förtroende hos 

leverantörer och kunder och på så sätt goda förutsättningar för långsiktiga relationer med 

dessa (Carter & Jennings, 2002).   

2.1.4 Logistics Social Responsibility 

Forskning visar att om ett företag har en företagskultur där de aktivt försöker vara goda 

samhällsmedborgare genom CSR så finns det en positiv relation mellan en sådan 

företagskultur och goda resultat inom Logistics Social Responsibility (LSR). LSR behandlar 

den problematik som speciellt avser socialt och miljömässigt ansvarstagande inom 

logistikbranschen. (Carter & Jennings, 2002) Begreppet LSR har diskuterats sedan slutet på 

80-talet men har ännu inte nått någon enhetlig definition och forskare är inte överens om vilka 

områden LSR ska avse att täcka (Miao, Cai & Xu, 2010). Dock är det enligt Carter & 

Jennings (2002) mångfald och skademinimering på arbetsplatsen samt miljörelaterade frågor 

som är de mest centrala delarna inom området, vilka synliggörs i figur 3. Som tidigare nämnts 

är den miljömässiga aspekten det som studien fokuserar på. De mest prominenta områdena 

inom miljöaspekten av LSR är kontroll av föroreningar, energibesparing samt bevarande av 

naturresurser (Murphy & Poist, 2002). Logistikföretag kan arbeta med detta genom att 

exempelvis försäkra sig om att fordon är väl underhållna för att maximera 

bränsleeffektiviteten samt minimera eventuella läckage av bränsle. De kan även frakta 

miljöfarligt gods på ett riskfritt sätt samt försöka att i största möjliga mån återvinna material 

ämnat för transport. (Carter & Jennings, 2002) 
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LSR är en top-down-styrd process vilket innebär att ett framgångsrikt LSR-arbete i 

majoriteten av fallen är resultatet av engagemanget från en eller flera inflytelserika personer 

inom organisationen. Eftersom det är en top-down-styrd process måste beslut om hur 

exempelvis reducering av föroreningar ska främjas tas av ledningen, men det måste i sin tur 

även kommuniceras till samt involvera förarna av fordonen för att kunna sätt det som 

beslutats i praktik. I processen om att involvera de anställda i företagets LSR-arbete är det 

viktigt att sträva mot den tidigare nämnda företagskulturen som ska genomsyra hela 

verksamheten och ha en generellt uppmuntrande attityd till socialt och miljömässigt 

ansvarstagande. (Carter & Jennings, 2002) 

 

En vanligt förekommande barriär som skapar svårigheter i ett företags process för ett 

fungerande och givande LSR-arbete är bristen på koordination mellan företagets egna 

aktiviteter och de externa funktioner som sker genom andra parter i distributionskedjan 

(Carter & Jennings, 2002). Det saknas helt enkelt koordination mellan interna och externa 

aktiviteter och målsättningen med det LSR-arbete som utförs. En vanlig och effektiv väg att 

gå för att lösa ett sådant problem är att öppna upp kommunikationen mellan företagets olika 

interna och externa enheter genom att utveckla skrivna miljöpolicies och/eller bli 

miljöcertifierade. Ett sådant gemensamt ramverk öppnar upp för en formell kommunikation 

som förbättrar kvalitén i koordinationen mellan de olika enheterna, som i sin tur ökar 

möjligheterna för att bedriva ett givande LSR-arbete. (Ibid, 2002) 

 

 

Figur 3. Förklarande figur om LSR som en integrerad del av CSR samt de centrala delarna av 

begreppet. Egenkonstruerad.  
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2.2 Förtroende 

Begreppet förtroende har genom åren studerats av forskare från flera disciplinära perspektiv, 

så som det ekonomiska, sociologiska och psykologiska samt inom den politiska vetenskapen. 

På grund av alla de olika synsätten finns det ingen övergripande definition av begreppet. Det 

har gjort det svårt att integrera de olika disciplinära perspektiven med varandra för att få en 

klar bild av vilken roll förtroende spelar i olika sociala interaktioner. (Bhattacharya, Devinney 

& Pillutla, 1998) I den här studien definieras förtroende som något som existerar när den ena 

parten förlitar sig på den andra partens pålitlighet och integritet (Morgan & Hunt, 1994). I en 

företagsrelation betyder förtroende som minst att kunden kan lita på att leverantören levererar 

sin produkt eller tjänst i tid och att de krav gällande design, kvantitet, kvalitet och pris 

uppfylls (Burchell & Wilkinson, 1997). Långvariga relationer mellan kund och leverantör 

visar på att förtroende finns mellan parterna (Bitner, 1995). 

 

Bhattacharya et al. (1998) menar att förtroende är ett förväntat positivt (eller icke negativt) 

resultat baserat på den förväntade effekten av en annan parts handling i en situation som 

präglas av osäkerhet. Därför behövs en viss nivå av osäkerhet för att förtroende ens ska kunna 

uppkomma i en affärsrelation. Med det menas att när leverantören lyckas reducera kundens 

osäkerhet genom en handling ökar förtroendet i relationen. I företagsrelationer har förtroende 

en central roll i etablerande av ett samarbete då det anses reducera osäkerhet och därmed 

kostnader i form av övervakning av processer med mera (Burchell & Wilkinson, 1997). 

 

Morgan & Hunt’s (1994) Key mediating variable (KMV) model är en modell framtagen inom 

relationsmarknadsföringsperspektivet, som fokuserar på den ena parten i en relation och det 

förtroende och engagemang som denne känner för den andra parten. I den här studien har den 

del av modellen som behandlar engagemang utelämnats då det endast är förtroende som avses 

att undersökas. Enligt KMV är det främst tre stycken komponenter i en affärsrelation som 

påverkar förtroendet mellan parterna. De tre komponenterna är delade värderingar, 

kommunikation samt opportunistiskt beteende (se figur 4). (Ibid, 1994)  

 

Delade värderingar innebär till vilken utsträckning parterna har gemensamma föreställningar 

om vilka beteenden, mål och policies som är viktiga eller oviktiga, passande eller opassande, 

rätt eller fel. Värderingar är fundamentala delar av ett företags organisationskultur och bidrar 

till ett ökat förtroende i relationer med andra parter (Ibid, 1994; Wu, Chen & Chung, 2010).    



12 
 

 

Kommunikation definieras av Morgan & Hunt (1994) som det formella såväl som icke 

formella delandet av meningsfull och aktuell information mellan företag och är en viktig 

komponent i uppbyggandet av förtroende. Aktuell kommunikation leder till ökat förtroende 

genom att hjälpa till att lösa konflikter samt styra uppfattningar och förväntningar. Om den 

ena parten upplever information som mottas av en annan part relevant, aktuell och trovärdig, 

resulterar det i ett ökat förtroende. (Ibid, 1994; Mukherjee & Nath, 2007; Wu, Chen & Chung, 

2010)   

 

Om ett företag uppvisar ett opportunistiskt beteende betyder det enligt Morgan & Hunt (1994) 

att de endast vill uppfylla sina egna intressen, det vill säga att de bryter sina löften samt 

förvrider information till den andra parten och på så sätt sviker denne i affärsrelationen. 

Komponenten opportunisktiskt beteende kan endast ge ett negativt utslag i förtroendet mellan 

parter, därför skiljer sig den här komponenten från de två andra och därför finns endast ett 

minustecken mellan opportunistiskt beteende och förtroende i figur 4. (Wu, Chen & Chung, 

2010) 

 
Figur 4. Morgan & Hunt’s Key Mediating Variable (KMV) Model (1994). Egen bearbetning. 

 

2.3 Förväntningar 

Enligt Olson och Dover (1979) är kundens förväntningar föreställningar om en produkt eller 

tjänst som fungerar som normer eller referenspunkter för att göra en bedömning av dess 

kvalitet eller utförande. Det är även, enligt Parasuraman, Zeithaml och Berry (1988), begär 
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eller önskemål hos kunden om vad en tjänsteleverantör bör erbjuda, snarare än vad de skulle 

kunna erbjuda. 

 

Ojasalo (2001) menar att det finns fyra olika typer av förväntningar – oklara, underförstådda, 

uttalade och orealistiska. En oklar förväntan beskrivs av Ojasalo (2001) som en känsla hos 

kunden om att det företaget erbjuder inkluderar något felaktigt eller bristfälligt, men att 

kunden inte kan precisera var problemet ligger. Motsatsen till en oklar förväntan är en 

underförstådd förväntan, som innebär att vissa egenskaper eller delar av tjänsten tas för givet 

av kunden. En sådan förväntan medför att kunden inte aktivt eller medvetet reflekterar kring 

sin förväntan, eller möjligheten om att den inte kommer att förverkligas. När en förväntan av 

detta slag inte möts av företaget blir den istället en uttalad förväntan. En sådan innebär ett 

medvetet antagande av kunden om den utförda tjänsten och uppmärksammas särskilt av 

kunden om den inte uppfylls av företaget. Orealistiska förväntningar hos kunden är av den 

typen att de är omöjliga eller högst osannolika att mötas av företaget. Alla ovan nämnda typer 

av förväntningar kan omfattas av kunden samtidigt och deras grad kan variera. (Ibid, 2001) 

 

Enligt Johansson & Jönsson (2006, s. 123) är det viktigt för företag att inte endast försöka 

överträffa kundens förväntningar i tron om att det kommer att skapa en mer gynnsam 

affärsrelation per automatik. Företaget måste sätta sig in i och förstå vilka förväntningarna hos 

kunden är för att kunna tillmötesgå dem på ett lämpligt och korrekt sätt (Ibid 2006, s. 123). 

Ojasalo (2001) menar att kunden med hjälp av leverantören kan inse och bli mer övertygad 

om vilka kundens grundläggande förväntningar är och hur de kan tillfredsställas på lång sikt. 

Alltså skapar och underlättar kund och leverantör tillsammans tillmötesgåendet av 

förväntningarna hos kunden, vilket gynnar båda parter (Ibid, 2001). 

2.4 Samband mellan leverantörens CSR-arbete och kundens förtroende 

Enligt Carter & Jennings (2002) studie leder leverantörens ökade engagemang i socialt och 

miljömässigt ansvarstagande till ett ökat förtroende från kund till leverantör. Podnar (2008) 

menar att ett genomtänkt CSR-arbete och ett väl kommunicerat samt utfört sådant påverkar ett 

företags rykte positivt, ger en god antydan om produkt- och företagskvalitet samt framkallar 

förtroende från kund till leverantör. Många företag väljer därför att använda CSR som ett 

verktyg till att bygga förtroende (Grankvist 2009, s. 39). 
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När kunder tillfrågats om leverantörers CSR-arbete har dessa generellt mer kännedom om de 

leverantörer som inte hållit sina löften gällande sitt sociala och miljömässiga ansvarstagande 

än de som gjort det. Det handlar exempelvis om att leverantören visat sig vara inblandad i 

uppmärksammade mediaskandaler. (Löhman & Steinholtz 2003, s. 57) Det är därför viktigt 

att företag kommunicerar och utför sitt CSR-arbete så som det utlovats. Om ett företag inte 

kan upprätthålla det som utlovas om sociala och miljömässiga ansvarstaganden blir företagets 

kommunikation samt utförande av CSR ifrågasatt och konceptet tappar sin styrka. Det 

ifrågasätter i sin tur företagets förtroende och det förtroende som CSR önskas förmedla 

påverkas negativt. (Podnar, 2008) 

2.5 Samband mellan leverantörens CSR-arbete och kundens förväntningar 

Enligt Podnar och Golob (2007) är CSR en kombination av de skyldigheter och policies som 

antingen uppfyller eller överträffar förväntningar, värderingar och normer om företags sociala 

och miljömässiga ansvarstagande hos intressenter samt samhället i stort. 

 

Dawkins och Lewis (2003) skriver att de tidigare mest omnämnda faktorer som spelade störst 

roll vid utformningen av en kunds uppfattning om ett företag var produktkvalitet, ekonomiskt 

värde och finansiellt resultat. Det har nu skett ett skifte och de faktorer som idag är mest 

omnämnda berör företagets sociala och miljömässiga ansvarstagande. Förväntningar gällande 

företags sociala och miljömässiga ansvarstagande har alltså ökat bland företags kunder och 

allt fler blir intoleranta mot företag som inte uppfyller sina skyldigheter gällande företags 

sociala och miljömässiga ansvarstagande. (Ibid, 2003) 

 

CSR har enligt Maignan, Ferrell & Ferrell (2005) blivit en nödvändighet för att säkra kundens 

fortsatta  investering och engagemang i företaget och säkerställa ett gott rykte och önskad 

profilering bland företagets alla intressenter. Många företag vill därför arbeta utöver de 

grundläggande lagstadgade kraven som finns och därigenom särskilja sig genom att tillgodose 

intressenternas behov, alltså uppfylla deras förväntningar. (Ibid, 2005) 

2.6 Samband mellan förväntningar och förtroende 

Som tidigare nämnts finns det en tydlig koppling mellan förväntningar och förtroende. 

Forskning om företagsrelationer visar att förväntningar som aktörer har på varandra är en 

viktig del i processen att bygga förtroende. Förväntningarna bildas utifrån tidigare kontakt 

mellan aktörerna men även utifrån erfarenheter helt orelaterade till denna kontakt. Oberoende 
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av varifrån de bildas, inleder en aktör inte en relation utan några förväntningar alls. (Adobor, 

2005) 

 

Adobor (2005) menar att förväntningar bör ses som en viktig del i skapandet av förtroende i 

en relation. Det beror på att uppbyggandet av en relation mellan två parter alltid innefattar en 

viss grad av osäkerhet och risktagande. Förväntningar är då en viktig del för att minimera 

kundens känsla av dessa element. Om förväntningar inte uppfylls leder detta till ett minskat 

förtroende i relationen (Ibid, 2003). 

 

Enligt Hess & Story (2005) ses kopplingen mellan förtroende och förväntningar genom att se 

förtroende som en följd av upplevd tillfredsställelse. Inom relationsmarknadsföring är 

förtroende och tillfredsställelse starkt relaterade begrepp. Det beror på att tillfredsställelse är 

en indikation på att tidigare förväntningar på till exempel en leverantörs utförda arbete har 

uppfyllts och att kunden därför känner ett förtroende för denna leverantör. (Ibid, 2005) 

2.7 Analysmodell 

Analysmodellen i den här studien bygger på begreppen CSR, förväntningar och förtroende 

och sambandet dem emellan. Den bygger även på komponenterna som enligt Morgan & Hunt 

(1994) utgör förtroende; delade värderingar, kommunikation och opportunistiskt beteende. I 

analysmodellen är det miljörelaterade frågor som är av betydelse, se figur 5. 

 

Morgan & Hunt (1994) definierar förtroende som att det existerar när den ena parten förlitar 

sig på den andra partens pålitlighet och integritet. Eftersom förtroende mellan parter delvis 

påverkas av huruvida förväntningar uppfylls eller ej, är förväntningar en viktig del i processen 

av att bygga förtroende (Adobor, 2005; Hess & Story, 2005). För att kunna mäta förtroendet i 

den här studien ska de tre komponenterna (se figur 5) delade värderingar, kommunikation 

samt opportunistiskt beteende ligga till grund för utformandet av operationaliseringen. 

Komponenten delade värderingar ska undersöka huruvida parterna har gemensamma 

föreställningar om vilka mål, beteenden och policies som anses vara av stor vikt eller inte. 

Kommunikationen är även den en viktig del av hur förtroende i affärsrelationer skapas och 

bibehålls. Det är viktigt att den kommunikation som förs mellan parterna är relevant, aktuell 

och trovärdig för att resultera i ett ökat förtroende. (Morgan & Hunt 1994; Mukherjee & Nath, 

2007; Wu,Chen & Chung, 2010) När det kommer till opportunistiskt beteende betyder det i 

det här fallet att leverantören, om denne uppvisar ett sådant beteende, endast strävar efter att 
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uppfylla sina egna intressen. Det kan ske genom att leverantören bryter utgivna löften samt 

förvrider information för att gynna sin egen verksamhet. (Morgan & Hunt, 1994) 

 

Analysmodellen (se figur 5) illustrerar hur studiens frågeställningar ska besvaras. För att 

besvara den första frågeställningen visar figur 5 hur förtroendet från kund till leverantör 

påverkas av leverantörens CSR-arbete. Förtroendet undersöks och mäts genom 

komponenterna delade värderingar, kommunikation och opportunistiskt beteende. Relationen 

mellan komponenten opportunistiskt beteende och förtroende visar att om företag uppvisar ett 

sådant beteende leder det till ett minskat förtroende, därav minustecknet mellan dessa 

komponenter (Wu, Chen & Chung, 2010). För att besvara studiens andra frågeställning  visar 

figur 5 hur kundens förväntningar på leverantörens CSR-arbete påverkar kundens förtroende 

till leverantören. 

 

 

Figur 5. Analysmodell. Egenkonstruerad. 
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3. Metod 

I det här kapitlet redogörs den valda metoden för genomförandet av studien. Kapitlet 

innefattar val av metod, teori, företag och respondenter samt intervjuer, operationalisering och 

analysmetod. 

3.1 Val av metod 

Syftet med studien är att beskriva hur förtroendet i relationen från kund till leverantör 

påverkas av leverantörens CSR-arbete samt hur förtroendet påverkas av kundens 

förväntningar på CSR-arbetet. Frågeställningarna är även de av “hur”-karaktär och kräver, för 

att uppnå ett tillförlitligt resultat, en fördjupning inom ämnesområdet. För att kunna göra en 

fördjupning gjordes valet att genomföra en kvalitativ studie. Enligt Bryman & Bell och 

Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund (2011, s. 386; 2011, s. 70) är en kvalitativ studie 

passande att göra när en fördjupning om hur saker sker önskas, samt när den data som samlas 

in bör kunna analyseras utifrån den unika kontext som studien befinner sig i. 

 

För att samla in data till studiens empiri genomfördes intervjuer med det fokala företaget och 

tre av dess kunder. Med det fokala företaget menas det företag som undersökningen utgår 

ifrån, alltså AA Logistik Västerås. Att genomföra intervjuer som datainsamlingsmetod valdes 

för att flexibiliteten är hög. Det innebär att intervjuarna kan ställa följdfrågor under intervjun 

för att försäkra sig om att rätt information inhämtas och fördjupa sig i respondentens 

kunskaper, samt återkomma vid senare tillfällen för att komplettera information. Att ställa 

följdfrågor försäkrar att den insamlade informationen är relevant, alltså att den bidrar med 

sådan data som avser att besvara studiens frågeställningar. Det styrker därmed studiens 

validitet. (Bryman & Bell 2011, s. 467) Vid en kvalitativ studie är intervjuer den mest 

använda datainsamlingsmetoden. En kvalitativ forskningsmetod medför vissa svårigheter som 

måste tas i beaktning för att få ett resultat av högre kvalitet. De svårigheter som finns gäller i 

huvudsak att informationen insamlas på ett osystematiskt och slumpmässigt vis. (Ibid 2011, s. 

465 & 407) Det har i den här studien, i största möjliga mån, undvikits genom att göra 

noggranna förberedelser inför informationsinsamlingen. Det har gjorts genom att välja 

lämpliga respondenter, ha välstrukturerade och genomtänkta intervjufrågor samt  att vid 

intervjutillfällena styra samtalet för att minska bortfallet av information. Genom att hantera de 

svårigheter som finns med en kvalitativ forskningsmetod har studiens reliabilitet ökat.  
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Den data som samlats in vid intervjutillfällena är de primära källorna som avser att besvara 

studiens frågeställningar. Det har skett genom att de primära källorna har relaterats till och 

analyserats utifrån undersökningens teoretiska referensram. (Christensen et al. 2011, s. 67) 

Intervjudatan har kompletterats med information från det fokala företagets hemsida och 

miljöpolicy samt information om ISO-certifiering från Swedish Standards Institute (2013). 

Den kompletterande datan är studiens sekundära källor som har använts i syfte om att öka 

studiens pålitlighet genom att de styrker primärkällorna (Christensen et al. 2011, s. 102). 

Även den sekundära datan har under hela processen relaterats till teorin inom ämnesområdet 

för att få betydelse och relevans (Bryman & Bell, s. 412-413). 

3.2 Val av teori 

Avsnittet om CSR är baserat på Carroll’s CSR-pyramid (1991) som valdes då det ger en 

överskådlig bild av begreppet och täcker alla de områden som socialt och miljömässigt 

ansvarstagande avser. Carroll’s CSR-pyramid valdes även då det vid litteratursökningen 

framgick att det fortfarande är en modell som används i forskning om CSR (Claydon, 2012; 

Windsor, 2006; Garriga & Melé, 2004). Det visar att det är en tillförlitlig källa att använda för 

att beskriva begreppet CSR.  

 

Då kraven från företagskunder på sina leverantörer om att arbeta med CSR har ökat ansågs 

valet att studera företagsmarknaden väl motiverat. En av de branscher på företagsmarknaden 

som hamnat på efterkälken gällande CSR är logistikbranschen. Detta, tillsammans med att 

den externa pressen om ett mer omfattande och effektivt CSR-arbete har ökat inom branschen 

de senaste åren, ledde till valet att studera logistikbranschen. Det i sin tur ledde till att 

begreppet Logistics Social Responsibility (LSR) blev relevant att studera, då begreppet 

representerar de delar av CSR som särskilt genomförs inom logistikbranschen. Då det finns en 

problematik i transportmomentet i logistikbranschen som främst berör miljön gjordes valet att 

fokusera studien på just detta moment och miljöaspekten av CSR. (Murphy & Poist, 2002) 

För att förklara miljöaspekten vidare togs Spiller’s (2000) kategorisering av nyckelområden 

inom miljö till hjälp. 

 

Ett av forskare tidigare studerat fenomen är kopplingen mellan förtroende, förväntningar och 

CSR (Adobor, 2005; Hess & Story, 2005; Podnar, 2008; Carter & Jennings, 2002). Det har 

framkommit att förtroendet för företags sociala och miljömässiga ansvarstagande har minskat 

i styrka på grund av flertalet företagsskandaler kopplat till CSR. Skandalerna handlar om 
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löften inom ramen för CSR som företag utlovat, som skapat förväntningar, och som sedan inte 

hållits. (Kolk & Pinkse, 2006; Herbert & Von Schantz, 2007; Podnar, 2008; Hess & Story, 

2005). Att CSR påverkar förtroendet i en affärsrelation gjorde att kopplingen begreppen 

emellan var relevant och intressant att undersöka ur ett företagsekonomiskt perspektiv. För att 

mäta förtroende användes en utvald del av Morgan & Hunt’s (1994) Key Mediating Variable 

Model (KMV) då den innehåller flera mätbara komponenter samt fortfarande används vid 

forskning om förtroende i affärsrelationer (Wu, Chen & Chung, 2010; Mukherjee & Nath, 

2007). Användandet av komponenterna som mätverktyg för förtroende ökar studiens validitet 

då det säkerställer att den data som samlas in faktiskt mäter det som avses att mätas 

(Christensen et al. 2011, s. 308; Bryman & Bell 2011, s. 159).  

 

Teorier om begreppen CSR, LSR, förtroende och förväntningar insamlades genom 

databassökningar i Google Scholar, ABI/INFORM Global och Discovery. De sökord som 

användes var CSR, LSR, B2B (business to business), trust (förtroende), expectations 

(förväntningar), logistics (logistik), environment (miljö) och green supply chains (gröna 

leverantörskedjor). Utifrån ovan nämnda sökord hittades relevanta vetenskapliga artiklar som 

användes till uppsatsens teorikapitel. Ett antal böcker som ansetts relevanta för studien 

användes till teorin, även dessa hittades via databassökningar. Metodförståelse inhämtades 

utifrån böckerna “Business Research Methods”, författad av Bryman och Bell samt 

“Marknadsundersökning - en handbok” författad av Christensen, Engdahl, Grääs och 

Haglund. 

3.3 Val av företag 

För att underlätta den personliga kontakten med det fokala företaget, samt för att kunna 

genomföra intervjuer på plats, var det av stor vikt att företaget var lokalt och hade kontor i 

Västerås. Det var även viktigt att det valda företaget arbetade med transport och medvetet 

arbetade för en hållbar utveckling, i och med att miljöfrågor och transportmomentet står i 

studiens fokus. Utifrån dessa krav genomfördes en sökning på sökmotorn Google för att se 

vilka alternativ som fanns, där AA Logistik Västerås ansågs vara ett passande alternativ. 

Företaget kontaktades via mail och ett samarbete påbörjades. 

3.4 Val av respondenter 

För att komma fram till valet av respondenter lämnades kriterier till AA Logistik Västerås där 

det önskades om att få intervjua tre, till företaget, återkommande kunder (se figur 6). 
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Önskemålet om återkommande kunder beror på att långvariga relationer mellan kund och 

leverantör visar att förtroende finns (Bitner, 1995), vilket möjliggör en undersökning av 

förtroendet mellan parterna. Anledningen till att just tre kunder valdes att intervjuas var att det 

ansågs ge ett tillräckligt underlag till studien. Ett annat kriterium var att företagen skulle vara 

medelstora till stora då företag av den storleken är mer benägna att ha utvecklade CSR-

strategier i sin verksamhet än småföretag (Moore & Spence, 2006). För att kunna göra 

jämförelser mellan kundernas och AA Logistik Västerås värderingar om CSR i analyskapitlet 

var storlekskriteriet nödvändigt att uppfyllas. Samtliga kriterier ställdes för att försäkras om 

att kunderna skulle kunna bidra med information som är relevant för undersökningen.  

 

Valet av respondenter till de tre genomförda intervjuerna utgick ifrån vilken typ av kompetens 

och/eller position personerna i fråga hade på respektive företag, vilket gjordes för att få fram 

representativa respondenter till intervjuerna. Den kompetens som eftersöktes var ett 

övergripande ansvar för val  av samt kommunikation med transportleverantör. Då det 

saknades kunskap om vilka personer på företagen som hade den kompetens och position som 

var nödvändig för att kunna besvara intervjufrågorna hjälpte AA Logistik Västerås till med 

urvalet av respondenter. Att komma i kontakt med de respondenter som bäst kan besvara 

intervjufrågorna är viktigt för att öka studiens validitet. Validiteten ökar då respondenterna 

besitter den kompetens inom områdena logistik och miljö som krävs för att kunna tillföra 

undersökningen relevant primärdata. (Christensen et al. 2011, s. 308; Bryman & Bell 2011, s. 

160) Att respondenterna besitter relevant kompetens gjorde även att det ansågs tillräckligt 

med en eller två respondenter från varje företag, då dessa bedöms vara representativa för hela 

verksamheten. Det finns självklart även en risk med att det fokala företaget valde ut 

respondenter till intervjuerna. Risken ligger i att AA Logistik Västerås kan ha valt ut 

kunderna som de har en särskilt god relation till, vilket medför att studiens resultat kan bli 

mindre representativt. (Christensen et al. 2011, s. 308) Bedömningen gjordes att fördelarna 

med att komma i kontakt med representativa respondenter övervägde den risk som finns. De 

kunder som valdes av det fokala företaget till intervjuerna var Matleverans, Industriprocess 

AB och Godshantering AB. Dessa kunder är tre av de fem största kunderna AA Logistik har 

(AA Logistik Västerås, 2013). Matleverans är en statlig verksamhet som verkar i 

livsmedelsbranschen. Industriprocess AB verkar i industribranschen och Godshantering AB i 

logistikbranschen. Samtliga företagsnamn, förutom AA Logistik Västerås, är fiktiva. 
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Figure 6. Val av respondenter. Egenkonstruerad. 

3.5 Intervjuer 

Till den här studien har fyra intervjuer genomförts, en med AA Logistik Västerås och 

resterande med tre av företagets kunder. Majoriteten av AA Logistik Västerås kunder valde, 

efter förfrågan, att vara anonyma i studien. Beslutet togs då att samtliga kunder skulle 

hanteras anonymt. Kundernas företagsnamn är därför fiktiva och respondenterna hos 

företagen benämns efter respektive befattning. Anonymitet kan enligt Christensen et al. 

(2011, s. 173) leda till att respondenten svarar mer sanningsenligt på frågor samt att risken för 

snedvridna svar minskar. 

 

Inför samtliga intervjuer efterfrågades företagens miljöpolicies, som intervjuarna sedan fick ta 

del av under intervjutillfället. Det gjordes eftersom företagens miljöpolicies speglar de 

värderingar som finns gällande miljöarbete. Genom att ta del av företagens policies under 

intervjun kunde intervjuarna ställa frågor kring dessa under samtalet samtidigt som 

respondenterna kunde ge sina kommentarer och förklaringar till dem. Endast AA Logistik 

Västerås miljöpolicy finns bifogad i studien. De tre kundernas policies har valts att inte 

bifogas då det skulle påverka deras anonymitet i och med att vissa delar av dem är 

verksamhetsspecifika samt då företagens namn ibland förekommer. 

 

Inför intervjun med det fokala företaget utformades, med utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen, frågor med koppling till begreppet CSR där fokus lades på miljöaspekten i 

transportmomentet. Det vill säga vilka åtgärder företaget har vidtagit för att främja en 

miljömässig hållbar utveckling. Till intervjuerna med företagets kunder utformades 
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intervjufrågor även här med utgångspunkt i studiens teoretiska referensram och kopplades till 

begreppen CSR, förtroende och förväntningar. Intervjuarna ställde samma frågor under alla 

kundintervjuer, vilket gjordes för att förenkla sammanställningen av empirin samt för att ge 

undersökningen ett mer enhetligt material inför analysen. (Bryman & Bell 2011, s. 467; 

Christensen et al. 2011, s. 171) För att undvika att styra respondenternas svar ställdes öppna 

frågor där respondenten fick tala fritt utifrån dessa. Att ställa öppna frågor som respondenten 

förväntas svara fritt utifrån är enligt Bryman & Bell (2011, s. 467 & 469) att genomföra semi-

strukturerade intervjuer, vilket alltså genomfördes i den här studien. Fördelen med en sådan 

metod är att intervjuaren förses med en större mängd information än vad en strukturerad 

intervju skulle ge. Nackdelar som finns med att ställa öppna frågor är att den insamlade datan 

riskerar att bli orelevant samt icke standardiserad, det vill säga att intervjumaterialet från olika 

intervjutillfällen inte blir enhetligt. Det insamlade materialet blir då svårt att analysera 

eftersom det skiljer sig åt mellan olika intervjutillfällen. (Christensen et al. 2011, s. 155 & 

169) För att hantera den här problematiken ställdes kompletterande följdfrågor under 

intervjutillfället, för att försäkra att den information som behövdes för att besvara 

huvudfrågan insamlades. Ett mer enhetligt och relevant material ger studien ökad 

generaliserbarhet, vilket i sin tur ökar studiens validitet (Christensen et al. 2011, s. 308). Vid 

de tillfällen respondenten gav för kortfattade svar på någon fråga hanterades det genom att 

frågan ställdes en gång till i slutet av intervjun. Detta då förtroendet mellan intervjuarna och 

respondenten stärkts under intervjuns gång och respondenten därför kunde vara mer benägen 

att ge utförligare svar i det senare skedet av intervjun (Christensen et al. 2011, s. 171). Att 

frågorna var av öppen karaktär ledde det till att respondenten ofta besvarade flera frågor i en, 

därav valet att sammanställa intervjuerna som en löpande text i empirin. Under 

sammanställningen bearbetades och reducerades texterna för att höja läsupplevelsen samt 

endast innehålla relevant information.  

 

Alla intervjuer, förutom den med Godshantering AB, genomfördes på plats hos kunden. 

Fördelarna med att genomföra intervjuer på plats är bland annat att det ökar tillförlitligheten 

mellan parterna i och med den personliga kontakten (Christensen et al. 2011, s. 170). Det ger 

även intervjuaren möjligheten att, genom respondentens kroppspråk, se om förvirring uppstår 

och behovet av ytterligare förtydligande gällande någon intervjufråga finns. (Bryman & Bell 

2011, s. 208) Enligt Bryman & Bell (2011, s. 409) kan personlig interaktion medföra att 

intervjuaren gör subjektiva bedömningar av den data som samlas in och kan därför ge ett 

snedvridet resultat. Det har hanterats genom att samtliga respondenter har fått ta del av 
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transkriberingen av intervjuerna de medverkat i. Det har gett respondenterna möjligheten att 

påvisa eventuell felaktig information och på så sätt minskat risken för eventuella missförstånd 

som antas leda till just ett snedvridet resultat. 

 

Intervjun med Godshantering AB genomfördes via telefon då kundens kontor är beläget i en 

annan del av Sverige. Fördelen med en telefonintervju är att det är tidseffektivt då exempelvis 

restiden minskar. En annan fördel är att möjligheten att ställa följdfrågor fortfarande finns. 

Svårigheter med att genomföra en telefonintervju är att respondenten inte ges möjlighet att 

läsa av intervjuarens kroppsspråk utan måste förlita sig på dennes tonläge, vilket medför en 

risk i att informationen som insamlas feltolkas. (Bryman & Bell 2011, s. 489; Christensen et 

al. 2011, s. 185-186) För att minska risken för feltolkningar var intervjuarna extra 

uppmärksamma på om tvekan eller förvirring uppstod hos respondenten. Då omformulerades 

och förklarades den ställda frågan ytterligare, för att säkerställa att informationen som 

insamlats tolkats på rätt sätt och i och med det kan anses tillförlitlig.  

 

Under samtliga intervjuer har intervjuarna antecknat vad som sagts samt även spelat in 

intervjun. Att anteckna och spela in intervjuerna ansågs viktigt för att kunna transkribera 

intervjuerna korrekt samt för att stärka trovärdigheten av informationen. Att spela in 

intervjuerna medför även att större fokus kan läggas av intervjuarna på att ställa frågor samt 

att respondentens svar kan upprepas vid behov vid analystillfället. Empirins trovärdighet ökar 

då risken för felaktig tolkning och bortfall av relevant information minskar. (Bryman & Bell 

2011, s. 208) 

3.6 Operationalisering 

I det här avsnittet redovisas intervjufrågorna och deras koppling till den teoretiska 

referensramen. När en kvalitativ studie genomförs är det viktigt att intervjufrågorna motsvaras 

av innehållet i studiens analysmodell för att få en relevant grund inför undersökningens senare 

analysavsnitt (Bryman & Bell 2011, s. 413). En operationalisering av intervjufrågorna stärker 

reliabiliteten då den möjliggör en upprepning av studien, eftersom den beskriver vilka 

intervjufrågor som avser att mäta de olika delarna i studiens analysmodell (Christensen et al. 

2011, s. 308). De följdfrågor som benämns a.- d. var till som stöd för intervjuarna för att 

försäkras om att den information som behövdes för att besvara huvudfrågan insamlades (Ibid 

2011, s. 174). Följdfrågorna har alltså endast ställts vid de tillfällen då intervjuarna känt att 

respondenten inte besvarat huvudfrågan tillräckligt djupgående. 
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3.6.1 Operationalisering av intervjufrågor – AA Logistik Västerås 

För att få förståelse för vad AA Logistik Västerås CSR-arbete innebär ställdes frågor till 

företaget inom just det området. Intervjufrågorna utformades med utgångspunkt i AA Logistik 

Västerås miljöpolicy. Fråga 1 till 8 är enbart kopplade till de teoretiska avsnitten om CSR och 

miljö medan fråga 9 och 10 även är kopplade till förtroendekomponenten delade värderingar. 

Genom att undersöka vad AA Logistik Västerås har för miljömål samt vad de gör för miljön, 

utöver de rättsliga miljökraven, framgår det indirekt vilka värderingar gällande detta företaget 

har. För att möjliggöra en undersökning om huruvida AA Logistik Västerås och deras kunder 

har delade värderingar om miljörelaterade frågor måste det finnas data om det representerad 

från båda sidor. 

 

Samtliga frågor utgör grunden till studiens empiri då de tillför grundläggande information om 

företaget som är nödvändig vid den kommande analysen. Som tidigare nämnt påverkas 

förtroendet mellan parter i en affärsrelation av förväntningarna som kunden har på sin 

leverantörs CSR-arbete (Adobor, 2005; Hess & Story, 2005). Det är därför av stor vikt att ta 

reda på vad leverantören, i detta fall AA Logistik Västerås, faktiskt utför inom CSR. 

Nedan presenteras fråga 1-10 till AA Logistik Västerås. 

 

1. På vilket sätt höjer ni medvetenheten kring miljöfrågor hos era anställda? 

2. Hur ökar ni kunskapen hos era anställda om miljöfrågor? 

a) Sker det genom utbildning? 

b) Sker det genom kontinuerliga informationsmöten? 

c) Sker det genom utskick via intranätet? 

d) Sker det på något annat sätt? 

3. På vilket sätt uppdaterar ni er om gällande miljölagstiftning? 

4. Hur får ni reda på om miljölagstiftningen ändras? 

5. Har några av era kunder gett några specifika miljökrav? 

a) Om ja, hur skulle ett sådant exempel kunna se ut? 

b) Hur bemöter ni ett sådant krav? 

c) Skiljer sig bemötandet beroende på vilken kund som ställt kravet? 

6. Gällande utbytesprincipen, hur mäts den önskade kvalitén på era fordon? 

7. Hur gör ni för att era kunder ska känna sig delaktiga i ert CSR-arbete? 
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a) Upplyser ni era kunder om att er önskan är att dom ska känna sig delaktiga 

i det CSR-arbete ni utför? 

b) Sker det redan i början av ett samarbete? 

c) Sker det även löpande i samarbetet? 

8. Varför valde ni att miljöcertifiera er? 

a) Var det av rättsliga skäl? 

b) Var det på grund av externa krav från till exempel kunder och leverantörer? 

c) Fanns det något annat skäl? 

9. Om ni bortser från de rättsliga miljökraven, vilka åtgärder vidtar ni utöver dessa 

för att bidra till en hållbar utveckling gällande miljö? 

10. Skulle ni kunna ge exempel på ett miljömål (som nämns i er miljöpolicy)? 

a) Hur ofta sätter ni nya mål? 

b) Hur ofta utvärderas dessa (långsiktigt och kortsiktigt)? 

3.6.2 Operationalisering av intervjufrågor - Kunder 

Förtroende bygger på de tre komponenterna delade värderingar, kommunikation och 

opportunistiskt beteende (Morgan & Hunt, 1994 ; Mukherjee & Nath, 2007 ; Wu et al. 2010). 

Komponenterna har undersökts för att få förståelse för hur förtroendet i relationen från kund 

till leverantör påverkas av leverantörens CSR-arbete. Genom att undersöka om leverantören 

har brustit gällande någon komponent ger det kunskap om huruvida kundens förväntningar 

uppfyllts eller inte och hur det då påverkat förtroendet i relationen. 

 

Fråga 1 till 3 är kopplade till komponenten delade värderingar som enligt Morgan & Hunt 

(1994) och Mukherjee & Nath (2007) innebär till vilken utsträckning parterna har 

gemensamma föreställningar om vilka beteenden, mål och policies som är av stor vikt. Fråga 

1 ställdes för att få en inblick i vilka krav kunden har på sin leverantörs CSR-arbete i 

transportmomentet och fråga  2 avser att närmare undersöka vilka värderingar kunden har 

gällande sin transportleverantörs miljörelaterade CSR-arbete. Genom att ta reda på kraven och 

vad, gällande leverantörens miljörelaterade CSR-arbete, som är viktigt för kunden speglas 

kundens egna värderingar samt vilka förväntningar som finns på leverantören. Genom att 

ställa fråga 3 undersöks om förväntningarna på leverantörens värderingar har uppfyllts eller 

inte, vilket påverkar förtroendet i relationen. Nedan presenteras fråga 1-3. 
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1. Vilka krav har ni på era transportleverantörer gällande miljö? 

      a. formella? 

      b. informella? 

2. Vad är enligt er viktigt att AA Logistik Västerås utför gällande CSR-arbete? 

      a. hur viktigt är det med uppsatta miljömål? 

      b. hur viktigt är det med kontinuerlig utbildning av personal? 

      c. hur viktigt är det att AA Logistik Västerås vidtar praktiska åtgärder för att 

minska miljöpåverkan, exempelvis håller hastighetsgränser, är uppdaterade om 

gällande miljölagstiftning, kontinuerligt uppdaterar sin fordonspark, praktiserar 

sparsam körning etc.? 

      d. varför är det viktigt? 

3. Kan du beskriva ett tillfälle när det uppstått ett dilemma/en svårighet i er relation 

med AA Logistik Västerås? 

a. pga att de ej uppnått sina mål gällande sitt miljörelaterade CSR-arbete? 

b. pga att ni upplevt att deras värderingar kring miljöfrågor inte motsvarat 

era? 

c. pga att de ej praktiserar tillräckligt omfattande åtgärder för att minska sin 

miljöpåverkan? 

 

Fråga 4 till 8 är kopplade till komponenten kommunikation som enligt Morgan & Hunt (1994) 

är en viktig komponent i uppbyggandet av förtroende och innebär det formella såväl som det 

informella delandet av meningsfull och aktuell information mellan företag. Fråga 4 och 5 

avser att undersöka på vilket sätt och hur ofta AA Logistik Västerås kommunicerar sitt CSR-

arbete till kunden. Det görs för att undersöka huruvida informationen som AA Logistik 

Västerås kommunicerar till kunden är aktuell eller inte. Om leverantören inte kommunicerar 

sitt CSR-arbete till kunden påverkas kundens förtroende för leverantören negativt (Morgan & 

Hunt, 1994; Mukherjee & Nath, 2007). Fråga 6 avser att undersöka kundens uppfattning om 

den information de får angående AA Logistik Västerås CSR-arbete, om den exempelvis 

uppfattas som relevant eller trovärdig. Det undersöks då relevant och trovärdig information är 

viktigt för en förtroendeskapande kommunikation (Morgan & Hunt, 1994; Mukherjee & Nath, 

2007; Wu et al. 2010). Fråga 7 och 8 avser att undersöka huruvida förväntningarna på 

leverantörens kommunicerade CSR-arbete uppfyllts eller inte. Nedan presenteras fråga 4-8. 
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4. På vilket sätt kommunicerar AA Logistik Västerås sin miljöpolicy till er? 

a. Hur frekvent sker detta? 

5. På vilket sätt kommunicerar AA Logistik Västerås sina mål gällande CSR-arbete? 

a. Hur frekvent sker detta? 

6. Hur upplever ni informationen AA Logistik Västerås förser er med angående deras 

miljörelaterade CSR-arbete? 

      a. Trovärdig? 

      b. Relevant? 

7. Saknar ni någon information om AA Logistik Västerås miljörelaterade CSR-arbete? 

8. Kan du beskriva ett tillfälle när det uppstått ett dilemma/en svårighet i er relation 

med AA Logistik Västerås? 

a. pga att kommunikationen angående miljörelaterat CSR-arbete varit 

inaktuell? 

b. pga att kommunikationen angående miljörelaterat CSR-arbete varit icke 

trovärdig? 

c. pga att kommunikationen angående miljörelaterat CSR-arbete 

varit       irrerelevant? 

 

Fråga 9 och 10 är kopplade till komponenten opportunistiskt beteende som, i 

företagssammanhang, enligt Morgan & Hunt (1994 ; Wu et al. 2010) betyder att ett företag 

endast arbetar för att uppfylla sina egna intressen. Det vill säga att de bryter sina löften samt 

förvrider information till den andra parten, vilket leder till ett minskat förtroende i relationen. 

Fråga 9 avser att undersöka om kunden upplever att leverantören ser till sina kunders 

intressen såväl som till sina egna. Det innefattar om leverantören håller vad som utlovas samt 

förser kunden med sanningsenlig information. Fråga 10 avser att svara på om kundens 

förväntningar som finns på leverantörens sanningsenlighet i samband med CSR-arbetet 

uppfyllts eller inte. Nedan presenteras fråga 9 och 10. 

 

9. För vems skull tror du att AA Logistik Västerås utför sitt CSR-arbete? 

a. håller de vad de lovar? 

b. är informationen de förser er med sanningsenlig? 

c. känner ni att AA Logistik Västerås ser till ert intresse? 

10. Kan du beskriva ett tillfälle när det uppstått ett dilemma/en svårighet i er relation 

med AA Logistik Västerås? 
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a. pga att de inte hållit de löften som utlovats gällande miljöfrågor kopplade 

till transporter? 

                  b. pga att den information angående miljöfrågor som 

kommunicerats inte ansetts sanningsenlig? 

3.7 Analysmetod 

I det här avsnittet presenteras studiens analysmetod som avser att beskriva hur 

analysmomentets tillvägagångssätt ser ut. Det redovisas för att undersökningen ska bli 

replikerbar, alltså möjlig att upprepa på ett liknande eller identiskt vis och då få samma utslag. 

För att kunna analysera det insamlade empiriska materialet har all data som samlats in vid 

samtliga intervjutillfällen transkriberats och reducerats för att skapa en översiktlig helhetsbild. 

(Christensen et al. 2011, s. 300 & 307) Allt material från kundintervjuerna har analyserats 

tillsammans utifrån varje förtroendeutgörande komponent, som utgör ramverket för analysen. 

Hur analysen genomfördes styrdes främst av innehållet i den teoretiska referensramen, där de 

olika begreppens samband och påverkan på varandra beskrivs. (Christensen et al. 2011, s. 

304) Målsättningen med analysen var att se om den empiriska datan överensstämmer med 

teorin. Analyseringen av kundernas förväntningar angående de olika 

förtroendekomponenterna avsåg att stärka resultatet av hur förtroendet påverkas av CSR-

arbetet. Under reduceringen av materialet identifierade undersökarna den information som hör 

till de tre förtroendekomponenterna samt vilka förväntningar som finns på dessa. Inför 

analysen om komponenten delade värderingar identifierades vilka värderingar som finns hos 

AA Logistik Västerås och samtliga intervjuade kunder. Därefter jämfördes AA Logistik 

Västerås värderingar med kundernas värderingar för att identifiera vilka sådana som delades 

av företagen. Komponententerna kommunikation och opportunistiskt beteende analyserades 

inte ur ett jämförande perspektiv och därför användes endast information från 

kundintervjuerna vid analyseringen av just dessa komponenter. Det gjordes då det är kundens 

förtroende för leverantören som undersöks och därav endast är kundernas perspektiv som är 

av intresse. 

 

Identifieringen av vilken data som vara relevant att använda i analysen genomfördes av 

undersökarna själva då det vid en kvalitativ analys är just undersökarna som är 

mätinstrumentet när data analyseras (Christensen et al. 2011, s. 307). Vid genomförandet av 

analysen gjordes alltså en kvalitativ tolknings- och förståelseorienterad innehållsanalys, det 

vill säga att analysen har genomförts med utgångspunkt i meningen och innebörden av det 
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som empirin representerar. Det ansågs vara den mest lämpliga analysmetoden för den här 

studien då det ger en stor möjlighet till att förstå och förklara datamaterialet utifrån 

undersökningens unika kontext. (Ibid 2011, s. 296) 
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4. Empiri 

Empirikapitlet inleds med en beskrivning av AA Logistik Västerås och deras CSR-arbete. 

Vidare i kapitlet återges den information som insamlades under intervjuerna med AA Logistik 

Västerås kunder. Informationen innefattar bland annat respondenternas förväntningar på AA 

Logistik Västerås CSR-arbete och vilka eventuella svårigheter som uppkommit gällande det 

arbetet. Företagens namn har modifierats för att behålla dess anonymitet. Antal anställda hos 

företagen beskrivs utifrån skalor som definierar om företaget räknas som litet, medelstort eller 

stort (Ekonomifakta, 2013). Det gjordes för att anonymiteten kunde påverkas negativt om de 

exakta antalen anställda nämndes.   

4.1 AA Logistik Västerås 

I detta avsnitt är all data, förutom de sekundära källorna, insamlad från intervjun med 

projektledaren Åsa Granlund och ekonomichefen Caroline Ekblom på företaget AA Logistik 

Västerås som genomfördes den 23 april, 2013. 

 

AA Logistik Västerås är ett bolag inom Alfred Andersson-koncernen som år 2001 tog över 

ABB’s logistik i Västerås och år 2007 blev ett självständigt bolag i koncernen. AA Logistik 

Västerås förser Mälardalen, med Västerås som utgångspunkt, med daglig distributionstrafik. 

Exempel på tjänster som AA Logistik Västerås tillhandahåller är bud, distribution, 

fjärrtransporter, terminal- och lagerhantering samt packning och hantering av farligt gods. 

(AA Logistik Västerås, 2013). I april 2013 hade AA Logistik Västerås 70 anställda och 35 

fordon. 

4.1.1 CSR-arbete 

AA Logistik Västerås är miljöcertifierade enligt den nationella standarden ISO 14001 som 

syftar till att minska företagets totala belastning på miljön (Swedish Standards Institute, 

2013). AA Logistik Västerås valde att certifiera sig då det bevisar för externa parter att 

företaget uppfyller de krav som Swedish Standards Institute (SIS) ställer gällande CSR-

arbete. En certifiering enligt ISO14001 kan ge AA Logistik Västerås en särställning vid 

kundens val av transportleverantör, i och med att vissa kunder ställer krav på leverantören om 

miljöcertifiering. Dessutom bidrar miljöcertifieringen  till god kontroll över verksamhetens 

CSR-arbetesutveckling. Detta på grund av att en uppföljning gällande certifieringens krav 

årligen genomförs av externa revisorer. (Swedish Standards Institute, 2013) 
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För att uppfylla certifieringskraven har företaget satt upp tre miljömål för år 2013. Det första 

målet är att alla yrkeschaufförer ska ha påbörjat en Yrkeskompetensbevisutbildning (YKB), 

som innebär att få ett yrkeskompetensbevis. Det sker genom kontinuerlig utbildning där 

chaufförerna bland annat ges kunskap om hur de ska köra sparsamt. De andra två målen är att 

minska koldioxidutsläppen per omsatt transportkrona samt att vid varje nyinvestering ta 

hänsyn till miljön. Målen hoppas kunna uppfyllas genom att bland annat köpa in fordon med 

Euroklass 5 eller 6-motorer, som innebär olika grader av minskade utsläpp av koldioxid. 

Andra åtgärder som vidtas för att uppfylla målen är att i högre utsträckning använda 

lågfriktionsdäck, hålla hastighetsgränsen 80 km/h, undvika tomgångskörning och att under 

vintertid köra dieseluppvärmda fordon. Anledningen till att alla miljömål har koppling till AA 

Logistik Västerås transportdel är att den delen av verksamheten har störst negativ påverkan på 

miljön. 

  

AA Logistik Västerås vill, så länge det är ekonomiskt försvarbart, möta sina kunders 

önskemål och krav gällande miljö. Ett exempel på det är en biogasbil som företaget investerat 

i efter önskemål från en kund om att få sitt gods transporterat i ett sådant fordon. Ett krav som 

företaget mottagit och sedan bemött är från en kund som vill få sitt gods transporterat i fordon 

med motorer i Euroklass 5 eller 6. Det var ett viktigt kundkrav det var nödvändigt att bemöta 

för att samarbetet skulle fortlöpa.  

 

Då företagets CSR-arbete utgör en central del i verksamheten är det viktigt att information om 

det arbetet kommuniceras till både kunder och anställda. Kommunikationen till AA Logistik 

Västerås anställda sker genom företagets intranät som fortlöpande uppdateras med aktuell 

information.  

 

Senast i mars 2013 uppdaterades företagets miljöpolicy som finns tillgänglig både på 

intranätet samt företagets hemsida. Miljöpolicyn säger bland annat att AA Logistik Västerås, i 

sin dagliga verksamhet, ska arbeta för att öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor 

hos alla anställda och att även företagets kunder och leverantörer ska känna sig delaktiga i 

CSR-arbetet. Den säger också att företaget ständigt ska sträva efter förbättringar i CSR-arbetet 

och att verksamhetens miljöpåverkan, så långt det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart, 

begränsas och att en god resurshållning följs. I miljöpolicyn står det även att alla mål ska 

följas upp och utvärderas. Förutom att miljöpolicyn kommuniceras till de anställda via 
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intranätet och  företagets hemsida sker det även genom kontinuerliga möten mellan 

avdelningschefer och medarbetare. Informationen om AA Logistik Västerås miljörelaterade 

arbete kommuniceras till kunderna via deras hemsida samt genom kundmöten som  sker 

kontinuerligt, ofta kvartalsvis.  

 

AA Logistik Västerås utgår i sitt CSR-arbete från den gällande miljölagstiftningen. För att 

ständigt hålla sig uppdaterade om eventuella ändringar i lagstiftningen använder sig företaget 

av en prenumerationstjänst. Tjänsten innebär att mailutskick görs vid lagändringar och 

uppdateringar som sker. Att hålla sig till, samt hålla sig uppdaterad om, miljölagstiftningen är 

ett chefsansvar.  

4.2 Kund 1 – Matleverans 

I detta avsnitt är all data insamlad från intervjun med verksamhetschefen på företaget 

Matleverans som genomfördes den 3 maj, 2013. 

 

Matleverans är en statlig verksamhet som tillagar måltider, dukar brickor samt hanterar disk åt 

ett stort antal statliga institutioner i sammanlagt fem kommuner. Matleverans bedriver även 

café-, catering- och restaurangverksamhet inom Västerås kommun. Verksamheten har mellan 

49 och 249 anställda och räknas därför som ett medelstort företag (Ekonomifakta, 2013). 

Matleverans använder sig av AA Logistik Västerås tjänster dagligen och har gjort det sedan år 

2005. AA Logistik Västerås är verksamhetens enda leverantör som levererar ut från företaget. 

Mellan 5-7 dagar i veckan går AA Logistik Västerås transporter till samtliga fem kommuner 

som Matleverans förser med måltider.  

 

Matleverans har ett utpräglat miljörelaterat arbete där stommen utgörs av en miljöpolicy. I 

miljöpolicyn beskriver Matleverans bland annat att verksamheten ska kännetecknas av ett 

miljöengagemang som värnar om en långsiktig och hållbar användning av naturresurser. 

Policyn säger även att Matleverans ska uppfylla lagar och andra krav gällande miljö samt 

erbjuda miljöutbildning för företagets medarbetare som förser dem med en ökad medvetenhet 

om miljön. Matleverans värnar även om att deras miljöarbete ska leda till förbättrad hälsa för 

länets invånare. Organisationen arbetar kontinuerligt med att mäta, följa upp och redovisa de 

miljöförbättrande åtgärder som vidtas.  
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Vid tecknandet av avtal med vald transportleverantör ställer Matleverans flertalet specifika 

krav som leverantören måste uppfylla för att få avtalet. Ett krav innebär att 

transportleverantören ska vara miljöcertifierad enligt ISO14001. Där ingår bland annat rutiner 

för rapportering av miljöhantering och säkerställning om att lagar och föreskrifter följs, samt 

att AA Logistik Västerås ska ha en införd miljöpolicy. Vad gäller mer praktiska krav ska 

transportleverantörens fordon vara utrustade med system för sparsam körning, intelligent 

hastighetsanpassning samt övervakning av lufttryck i däcken. De ska även vara utrustade med 

däck som uppfyller specifika krav på innehåll och ljud. Fordonen ska även uppfylla 

emissionskraven enligt Euroklass 5. De ställda kraven är uppdelade i två kategorier varav det i 

den ena är krav som redan måste vara uppfyllda vid tecknandet av avtalet. Den andra 

kategorin innehåller krav som AA Logistik Västerås får en viss tidsperiod på sig för att 

uppfylla. En sådan tidsperiod är ofta ett år. Mer långsiktiga krav är enligt verksamhetschefen 

nödvändiga för att AA Logistik Västerås ska få en chans att göra inköp etcetera för att kunna 

matcha kravet. Samtliga krav är framtagna av verksamhetens förvaltningschef i samarbete 

med den politikernämnd som måste vara en del av beslutsprocessen då det är en statlig 

verksamhet. Målet vid tecknandet av avtalet är att det i största möjligaste mån ska stämma 

överens med Matleverans miljöpolicy.  

 

Matleverans tar del av AA Logistik Västerås CSR-arbete, policies och mål vid de 

avstämningsmöten som sker årsvis, samt genom kontinuerlig telefonkontakt. Under de årliga 

avstämningsmötena förser AA Logisik Västerås företaget med information om 

exempelvis  uppdateringar som gjorts i fordonsparken. Leverantören redovisar även underlag 

för hur miljöarbetet förflutit under året som gått. Den främsta kommunikationen angående AA 

Logistik Västerås miljöarbete sker dock vid tecknande av avtal. Det beror på att Matleverans 

ställer så pass höga och specifika krav som vid tecknande av avtal diskuteras noggrant, samt 

att AA Logistik Västerås då lägger fram underlag för att styrka att de kan leva upp till de 

kraven. Matleverans förutsätter sedan att leverantören efterlever de ställda kraven på ett 

korrekt sätt.  På grund av ekonomiska begränsningar för Matleverans finns inte de tidsmässiga 

resurserna för att göra ytterligare uppföljningar eller för att oftare uppdatera sig om AA 

Logistik Västerås miljöarbete. En annan anledning till att uppföljning av de ställda kraven i 

huvudsak endast görs vid tecknande av avtal är enligt Matleverans att statligt upphandlade 

avtal är väldigt svåra att bryta i förtid, även om leverantören skulle missköta sig och inte leva 

upp till vissa miljömässiga krav. Att AA Logistik Västerås inte har lyckats leva upp till de 

kraven som ställts från Matleverans är dock något som aldrig har inträffat. 
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“Med just AA Logistik har det aldrig uppstått några svårigheter, de håller sina löften och har 

både vårt och miljöns bästa i åtanke” 

-Verksamhetschef, Matleverans (3 maj, 2013) 

 

Matleverans har hittills inte upplevt några specifika svårigheter i samband med AA Logistik 

Västerås CSR-arbete. På grund av tidsbrist gör inte verksamheten några regelrätta 

uppföljningar av huruvida AA Logistik Västerås uppfyller de miljökrav som Matleverans har 

ställt. Matleverans känner dock stor tilltro till att AA Logistik Västerås håller sina löften 

gällande miljörelaterade frågor och är övertygade om att de genomför sitt CSR-arbete med 

båda parters, samt miljöns, bästa i åtanke. För att Matleverans ska ifrågasätta AA Logistik 

Västerås agerande gällande miljöfrågor krävs det att någon som arbetar på Matleverans själva 

upplever eller ser att miljökraven inte efterlevs.  

4.3 Kund 2 – Industriprocess AB 

I detta avsnitt är all data insamlad från intervjun med Industriprocess AB’s supply chain 

manager som genomfördes den 6 maj, 2013. 

 

Industriprocess AB är ett företag som är verksamt inom industribranschen. Företaget verkar 

både i och utanför Sverige och består av fem divisioner, varav en av divisionerna är belägen i 

Västerås. Industriprocess AB har fler än 249 anställda och räknas därför som ett stort företag 

(Ekonomifakta, 2013). Sedan år 2007 har Industriprocess AB varit kund hos AA Logistik 

Västerås där de köper tjänster i form av lagerhållning, packning och transportering av gods.  

Verksamheten har en miljöpolicy där en del innefattar effektivisering av godstransportering. 

Målet med effektiviseringen är att minska transporterna med 2,5% varje år. Miljöpolicyn 

säger även att Industriprocess AB bland annat ska uppmuntra leverantörer, entreprenörer och 

kunder att anpassa sig till internationella miljönormer, tillämpa miljöledningssystemet 

ISO14001 i all verksamhet, utbilda medarbetare i miljömedvetenhet, utveckla sina 

tillverkningsprocesser med fokus på energi- och resurseffektivitet samt utveckla och 

marknadsföra sina produkter och system som är resurssnåla och som underlättar användning. 

Företaget ska alltid följa gällande miljölagstiftning och alla mål samt allt CSR-arbete följs 

med jämna mellanrum upp och utvärderas.  
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Industriprocess AB ställer ett baskrav på sina transportleverantörer gällande miljö som 

innebär att leverantören ska vara certifierad enligt ISO14001. I början av 2012 gavs ett 

önskemål från Industriprocess AB till AA Logistik Västerås om att leverantören skulle 

investera i en biogasdriven distributionsbil. Önskemålet framfördes som en del av ett projekt 

där Industriprocess AB sett att deras transportleverantörer i lokala Västerås var många till 

antalet samt att transporterna genomfördes på olika leveransvillkor. Transporterna kördes ofta 

med fri leverans, vilket innebär att det är många olika företag som levererar till 

Industriprocess AB under många olika tidpunkter. Genom att AA Logistik Västerås 

investerade i en biogasdriven distributionsbil kan den köra en bestämd färdväg varje dag när 

de hämtar och lämnar gods hos de olika företagen, vilket effektiviserar transporterna och på så 

sätt främjar miljön. Industriprocess AB tror att AA Logistik Västerås tillmötesgick 

önskemålet för att stärka sin miljömässiga image.  

 

“Kommunikationen med AA Logistik fungerar bra, det enda är att det finns viss information 

vi saknar och skulle vilja ha...” 

- Supply Chain Manager, Industriprocess AB (6 maj, 2013) 

 

Industriprocess AB får ta del av AA Logistik Västerås CSR-arbete, policies och mål genom 

kvartalsmöten samt kompletterande möten vid behov. På kvartalsmötena får Industriprocess 

AB endast ta del av valda delar av AA Logistik Västerås CSR-arbete. Den information de får 

ta del av är relevant, trovärdig och aktuell, men det finns viss information som Industriprocess 

AB idag saknar. Den saknade informationen gäller fyllnadsgraden i biogasbilen och om 

fyllnadsgraden skiljer sig mellan olika veckodagar. Informationen gäller även i vilken 

utsträckning biogasbilen används. Avsaknaden av informationen leder till en osäkerhet hos 

Industriprocess AB då företaget inte vet om biogasbilen är det bästa alternativet att använda 

sig av, både ur ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv. De vet heller inte om det finns 

någon speciell anledning till AA Logsitik Västerås utelämnande av informationen, vilket även 

det leder till en viss osäkerhet i relationen. Utökad och regelbunden information om 

användandet av biogasbilen skulle göra att AA Logistik Västerås och deras kunder på ett 

effektivt sätt skulle kunna se om bilens kapacitet utnyttjas och om den är en bra investering 

för leverantören. Industriprocess AB skulle även vilja ta del av hur marknadsföringen av 

biogasbilen går till hos AA Logistik Västerås. Informationen önskas för Industriprocess AB 

ska ges möjlighet att se vad leverantören gör för att utöka användningen av biogasbilen hos 

exempelvis de företag som levererar till och från Industriprocess AB.  
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En annan, av Industriprocess AB, upplevd problematik är att företaget saknar att AA Logistik 

Västerås arbetar mer proaktivt genom att själva komma med förslag på förbättringar som kan 

leda till en effektivare hantering och transportering av gods. Ett mer proaktivt arbetssätt anser 

Industriprocess AB kunna gynna båda parter i affärsrelationen. 

 

Industriprocess AB tror att AA Logistik Västerås främst genomför sitt CSR-arbete med den 

ekonomiska aspekten i fokus. Genom att minska slitage på däck och fordon samt att reducera 

bränsleåtgången minskar det AA Logistik Västerås utgifter. Industriprocess AB är dock 

förstående inför att leverantören främst utför sitt miljöarbete med ekonomisk vinning i fokus 

så länge de även ser till sina kunders intresse, vilket de gör.  

4.4 Kund 3 – Godshantering AB 

I detta avsnitt är all data insamlad från intervjun med den logistikansvarige på företaget 

Godshantering AB som genomfördes den 8 maj, 2013. 

 

Godshantering AB är ett företag som ingår i en norskägd koncern. Företaget är ett medelstort 

företag i och med att de har mellan 49 och 249 anställda (Ekonomifakta, 2013). 

Godshantering AB hanterar pall- och paketleveranser inom Sverige och har 32 

terminalpunkter runtom i landet. Företaget har ett tjugotal olika transportleverantörer varav 

AA Logistik Västerås är en av dessa. De har varit kund hos AA Logistik Västerås i cirka 10 år 

och anlitar dem för tjänster som pall- och paketleveranser samt terminaltjänster i lokalområdet 

samt runtom Västerås. 

 

Godshantering AB har en miljöpolicy som säger att företaget i all sin verksamhet ska 

förebygga föroreningar och minimera sin negativa miljöpåverkan, ha gällande lagstiftning om 

miljö som lägsta godtagbara krav i verksamheten samt att deras medarbetare genom ökade 

kunskaper är väl motiverade att agera på ett miljömässigt och ansvarstagande sätt.  

 

I företagets miljöpolicy ingår även att de ska uppmuntra sina leverantörer att hålla en god 

miljönivå genom regelbunden uppföljning och återkoppling av leverantörens miljöprestanda. 

Det görs genom att Godshantering  AB själva, en gång per år, besöker sina 

transportleverantörer och  kontrollerar fordonsparkens standard och årsmodeller. Förbrukning 

och dylikt mäts och kontrollerna medför  att Godshantering AB har god kunskap om sina 
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leverantörernas CSR-arbete och utvecklingen av det. Dessa kontroller görs med hjälp av 

enkäter och poängsättning på utvalda delar av CSR-arbetet och leverantören måste komma 

upp i en viss poäng för att uppfylla de informella krav som Godshantering AB har på sina 

transportleverantörer. Vid val av ny leverantör används även då enkäten för att säkerställa att 

denne uppfyller kraven vilket är en förutsättnings för att avtal ska tecknas. Enkäten skickas till 

leverantören i förväg men fylls sedan i vid ett personligt besök av personal från 

Godshantering AB. De formella krav som företaget har på sina transportleverantörer är att de 

som lägsta godtagbara krav ska följa den gällande miljölagstiftningen. 

 

”Det har aldrig uppstått konflikter mellan oss och AA Logistik Västerås gällande varken 

CSR-arbetet i sig eller kommunikationen av det” 

- Logistikansvarig, Godshantering AB (8 maj, 2013) 

Det har aldrig uppstått några svårigheter eller problem i relationen mellan Godshantering AB 

och AA Logistik Västerås på grund av det CSR-arbete som AA Logistik Västerås utför. 

Godshantering AB upplever att AA Logistik Västerås lyssnar till de krav som ställs angående 

CSR och att de i största möjliga mån bemöter dessa. De har heller aldrig upplevt att AA 

Logistik Västerås inte kunnat uppfylla de löften som utlovats gällande CSR. Det finns enligt 

Godshantering AB inga problem i den kommunikation som förs mellan parterna angående 

miljö. Informationen som kommuniceras gällande AA Logistik Västerås CSR-arbete anses 

både trovärdig, relevant och aktuell av Godshantering AB. De anser även att 

informationsmängden är tillräcklig och sker tillräckligt frekvent. Kommunikationen sker 

kontinuerligt genom personliga möten där det görs en avstämning om hur väl leverantören 

genomför sitt CSR-arbete, redovisning av koldioxidutsläpp, uppdateringar som gjorts gällande 

exempelvis fordonsprestanda, etcetera. Mötena sker årsvis och kompletteras med ytterligare 

information vid behov. 

Godsleverans AB är övertygade om att AA Logistik Västerås utför sitt CSR-arbete i syfte om 

att uppfylla egenintressen såväl som kundintressen, samt att de gör det för miljöns skull. 

Godshantering AB tror även att CSR-arbetet utförs för ekonomisk vinning, något som de dock 

är fullt förstående inför. Det beror på att Godshantering AB menar att ett väl utfört CSR-

arbete idag är en obligatorisk del för företag i logistikbranschen att integrera i sin verksamhet, 

då det möjliggör en konkurrenskraftig position på marknaden.   
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5. Analys 

I det här kapitlet analyseras studiens empiri utifrån de tre komponenter som utgör förtroende; 

delade värderingar, kommunikation och opportunistiskt beteende. Analysen behandlar hur AA 

Logistik Västerås utförda CSR-arbete påverkar kundernas förtroende för leverantören. Det 

analyseras även hur kundernas förväntningar på de ovanstående komponenterna gällande AA 

Logistik Västerås CSR-arbete påverkar förtroendet i affärsrelationen. 

5.1 Delade värderingar 

Samtliga företag som intervjuats anser att just transportmomentet har en stor miljöpåverkan 

och därför måste vara en del av arbetet för en hållbar utveckling, vilket avspeglas i företagens 

miljöpolicies. AA Logistik Västerås och alla de tre kunder som har intervjuats har 

miljöpolicies som de aktivt arbetar efter. I samtliga miljöpolicies finns flera likheter i vad som 

ligger till grund för företagens miljöarbete. De värderingar som samtliga kunder har 

gemensamt med AA Logistik Västerås är vikten av att öka kunskapen och höja 

medvetenheten om miljö hos samtliga anställda, att i största möjliga mån förebygga 

föroreningar, att följa upp och redovisa miljömål samt att följa gällande miljölagstiftning. Det 

finns även olikheter mellan företagens miljöpolicies. Detta gäller främst skillnader mellan AA 

Logistik Västerås och kunderna Matleverans och Industriprocess AB. Ett exempel på en 

olikhet mellan AA Logistik Västerås och kundernas miljöpolicies är att Matleverans, i sin 

miljöpolicy, uttrycker en strävan mot att deras miljöarbete ska leda till förbättrad hälsa för 

länets invånare. Då olikheterna är verksamhetsspecifika anses de inte påverka komponenten 

delade värderingar företagen emellan. AA Logistik Västerås och Godshantering AB verkar 

dock i samma bransch och alla punkter som finns med i Godshantering AB’s miljöpolicy 

finns med i AA Logistik Västerås, även om formuleringarna skiljer sig åt. Likheten i de två 

företagens miljöpolicies visar att det finns många delade värderingar angående CSR-arbetet. 

Miljöcertifieringen ISO14001 är en viktig del i AA Logistik Västerås verksamhet då den höjer 

kvaliteten på företagets CSR-arbete i och med att det ställs krav från externa parter om ett gott 

CSR-arbete. Det ökar även kontrollen av verksamhetens utveckling av CSR-arbetet i och med 

de uppföljningar som genomförs av externa revisorer.  

 

Certifieringen ISO14001 visade sig vara ett krav från Matleverans och Industriprocess AB vid 

deras val av transportleverantör, och var något som måste uppfyllas för att avtal skulle 

tecknas.  
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Att AA Logistik Västerås ser certifieringen som en viktig del i verksamheten, samt att 

Matleverans och Industriprocess AB har certifieringen som krav visar på att den är en 

avgörande faktor i affärsrelationen och antyder därför att delade värderingar finns även här. 

 

De förväntningar som kunderna har på AA Logistik Västerås CSR-arbete avspeglas i de krav 

som kunderna har ställt gällande leverantörens CSR-arbete. Kraven avspeglar förväntningarna 

då förväntningar enligt Parasuraman et al. (1988) definieras som begär eller önskemål hos 

kunden om vad leverantören bör erbjuda.  Matleverans var de som hade högst och flest 

formella krav på AA Logistik Västerås CSR-arbete. Ett av dessa gällde att fordonen som 

används till Matleverans transporter ska uppfylla emissionskraven enligt Euroklass 5. Då AA 

Logistik Västerås i sin miljöpolicy uttrycker att de kontinuerligt vill byta ut äldre och sämre 

fungerande teknik mot nyare och miljövänligare sådan visar det att Matleverans och AA 

Logistik Västerås delar värderingar i fråga om fordonskvalitet. Godshantering AB ställer inga 

formella krav utöver att AA Logistik Västerås ska följa den gällande miljölagstiftningen. 

Dock kan det urskiljas förväntningar i den enkätundersökningen som Godshantering AB 

årligen genomför hos AA Logistik Västerås. Undersökningens innehåll kan ses som 

referenspunkter för hur Godshantering AB bedömer transportleverantörens kvalitet och 

utförande. Sådana referenspunkter kan enligt Olson & Dover (1979) likställas med 

förväntningar. Industriprocess AB kräver endast att AA Logistik Västerås är certifierade 

enligt ISO14001. Ingen av kunderna uppgav att AA Logistik Västerås har misslyckats med att 

uppfylla såväl informella som formella krav. Som tidigare nämnts avspeglar kundernas krav 

och behov dess värderingar angående miljöarbete (Parasuraman et al. 1988). Genom att AA 

Logistik Västerås arbetar utöver de grundläggande lagstadgade kraven som finns  tillgodoses 

kundernas behov och enligt Maignan et al. (2005) uppfylls då deras förväntningar angående 

delade värderingar. 

 

Undersökningen visar att det finns många delade värderingar i relationen mellan AA Logistik 

Västerås och de tre kunder som intervjuats (se figur 7). Samtliga företags miljöpolicies samt 

kundernas krav visar att värderingar om hur ett miljöarbete bör utföras är fundamentala delar i 

företagens organisationskulturer. Godshantering AB och AA Logistik Västerås verkar i 

samma bransch och uttrycker därför mycket lika värderingar gällande CSR, vilket antas leda 

till att förtroendet påverkas positivt då Morgan & Hunt (1994) och Wu et al. (2010) menar 

att  delade värderingar bidrar till ett ökat förtroende i affärsrelationen från kund till leverantör. 

Även om Industriprocess AB och Matleverans miljöpolicies inte överensstämmer med AA 
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Logistik Västerås miljöpolicy i samma utsträckning som Godshantering AB’s gör, antas ändå 

förtroendet påverkas positivt gällande komponenten delade värderingar i relationen mellan 

AA Logistik Västerås och de två förstnämnda kunderna. Antagandet baseras på att Hess & 

Story (2005) menar att förtroende är en följd av upplevd tillfredsställelse, som kunden 

upplever då förväntningar uppfylls. Eftersom kundernas krav på AA Logistik Västerås CSR-

arbete avspeglar de förväntningar som kunderna har på CSR-arbetet (Parasuraman et al. 

1988), och dessa enligt samtliga intervjuade kunder uppfylls, är det en indikation på att 

förtroendet från kund till leverantör även i det här avseendet påverkas positivt gällande 

komponenten delade värderingar. 

 

Nedan illustreras i figur 7 hur delade värderingar om CSR mellan AA Logistik Västerås och 

de intervjuade kunderna  påverkar förtroendet från kund till leverantör. Samtliga plustecken 

indikerar att det finns många gemensamma värderingar som påverkar förtroendet positivt.  

 

Figur 7. Del av analysmodell, delade värderingar. Egenkonstruerad. 

5.2 Kommunikation 

Den kommunikation gällande AA Logistik Västerås CSR-arbete som förs mellan företaget 

och dess kunder sker främst genom formella möten. Med Matleverans och Godshantering AB 

sker mötena en gång om året. Industriprocess AB har däremot kvartalsmöten. Samtliga 

kunder uppger att dessa möten kompletteras med ytterligare kommunikation vid behov. 

 

Matleverans och Godshantering AB anser att den information som AA Logistik Västerås 

förser dem med angående dess CSR-arbete är aktuell och trovärdig. Exempelvis förser AA 

Logistik Västerås de båda kunderna med information om när uppdateringar i fordonsparken 

sker och bra underlag till den information som ges. Underlaget utgör exempelvis redovisning 

för hur de minskar koldioxidutsläppen per omsatt transportkrona. De två kunderna anser även 



41 
 

att mängden information är tillräcklig samt att den ges tillräckligt frekvent. Matleverans 

antydde att de främst fick information om AA Logistik Västerås CSR-arbete vid tecknandet 

av avtalet med leverantören. Anledningen till det är enligt Matleverans att de ställer så höga 

och specifika krav vid tecknandet av avtal, att det inte är möjligt att avsätta mer tid för 

kommunikationstillfällen, samt att det är svårt att bryta statligt upphandlade avtal innan de 

löper ut. Eftersom det finns stora svårigheter i att bryta avtalet innan det löper ut medför det 

att Matleverans inte anser att det är ekonomiskt försvarbart att avsätta tid och andra resurser 

för ytterligare kommunikationstillfällen. Sammantaget  är Matleverans förväntningar på 

kommunikation kring AA Logistik Västerås CSR-arbete relativt låga. Dock blir de 

förväntningar som finns uppfyllda. Att Matleverans har låga förväntningar på den 

kommunikation som AA Logistik Västerås förser dem med angående sitt CSR-arbete är 

intressant då Matleverans samtidigt är den kund som ställt högst och flest formella krav på 

transportleverantörens CSR-arbete. Det är motsägelsefullt att Matleverans har höga krav på 

AA Logistik Västerås CSR-arbete men samtidigt inte har höga förväntningar på 

kommunikationen av det. En förklaring till denna motsägelse är att AA Logistik Västerås har 

lyckats uppfylla Matleverans förväntningar på kommunikationen av CSR-arbetet under en 

lång period, vilket har skapat förtroende från kund till leverantör och på så sätt reducerat 

osäkerheten i relationen (Burchell & Wilkinson, 1997). Därför har Matleverans behov av 

kommunikation om CSR-arbetet minskat. 

 

Godshantering AB uppger att de inte saknar någon information angående AA Logistik 

Västerås CSR-arbete. Det uppges främst bero på att Godshantering AB själva tar många egna 

initiativ för att hålla sig uppdaterade om sina underleverantörers CSR-arbete. Uppdateringen 

görs genom de enkäter som årsvis skickas ut och fylls i av kunden tillsammans med 

Godshantering AB, där de olika delarna i CSR-arbetet poängsätts och på så sätt utvärderas. 

Sammantaget har Godshantering AB låga förväntningar på den kommunikation som AA 

Logistik Västerås bör förmedla om det CSR-arbete som utförs. Förväntningarna som finns 

uppfylls dock vilket Adobor (2005) menar leder till ett ökat förtroende från kund till 

leverantör. 

 

Industriprocess AB anser att den kommunikation gällande CSR-arbete som AA Logistik 

Västerås förser dem med är tillräckligt frekvent, trovärdig, relevant och aktuell. Dock saknar 

Industriprocess AB kommunikation kring vissa delar av CSR-arbetet.  Avsaknaden av 

information gäller den biogasbil som AA Logistik Västerås har investerat i efter önskemål 
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från Industriprocess AB. Den kommunikation som saknas angående biogasbilen gäller 

fyllnadsgraden samt hur ofta bilen används. Industriprocess AB upplever att det aldrig har 

fastställts hur kommunikationen kring biogasbilen ska ske. Det som därför önskas är 

regelbundna redogörelser om fyllnadsgrad och användningsfrekvens. I och med att 

Industriprocess AB upplevs sakna information om biogasbilen har AA Logistik 

Västerås  misslyckats med att styra de förväntningar som  finns om detta. Att styra kundernas 

förväntningar betyder att ge dem tillräcklig information så att de vet vad dom bör förvänta sig 

(Morgan & Hunt, 1994).  Enligt Morgan & Hunt (1994) leder aktuell kommunikation till ett 

ökat förtroende genom att den hjälper leverantören att styra kundens uppfattningar och 

förväntningar. Vad AA Logistik Västerås borde ha gjort är att från början styrt 

förväntningarna genom att tillsammans med kunden sätta upp ett ramverk om vad 

informationen skulle innehålla samt hur frekvent den skulle kommuniceras. Industriprocess 

AB uppger även att de saknar kommunikation om de initativ som AA Logistik Västerås tar 

angående marknadsföring av biogasbilen som ska resultera i att projektet fortlöper och 

utvecklas. Sammantaget uppfylls dock stora delar av de förväntningar som Industriprocess 

AB har på den kommunikation som AA Logistik Västerås förser dem med. Dock visar 

avsaknaden av information om projektet med biogasbilen att det finns delar i 

kommunikationen där Industriprocess AB’s förväntningar inte uppfylls. 

 

Kommunikation är en viktig komponent i uppbyggandet av förtroende mellan parter i en 

affärsrelation (Morgan & Hunt, 1994; Wu, Chen & Chung, 2010). Alla de kunder som 

intervjuats till studien anser att den information som kommuniceras av AA Logistik Västerås 

är relevant, aktuell och trovärdig. Dock finns det, i fallet med Industriprocess AB, en 

avsaknad av viss kommunikation gällande projektet med biogasbilen. Denna avsaknad av 

information har påverkat förtroendet hos Industriprocess AB för AA Logistik Västerås 

negativt. Om Industriprocess AB’s önskemål om den avsaknade informationen tillgodoses 

skulle deras förtroende för AA Logistik Västerås öka (Adobor, 2005). Enligt Morgan & Hunt 

(1994) samt Wu, Chen & Chung (2010) bidrar uppfyllda förväntningar om kommunikation 

till ett ökat förtroende, vilket även bekräftas av Adobor (2005). I fallet med Matleverans och 

Godshantering AB bidrar den befintliga kommunikationen med ett ökat förtroende då 

parternas förväntningar gällande denna uppfylls. 

 

Nedan illustreras i figur 8 hur kommunikationen om CSR från AA Logistik Västerås till de 

intervjuade kunderna  påverkar förtroendet från kund till leverantör. Plustecknen vid kunderna 
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Matleverans och Godshantering AB visar att kommunikationen om CSR från AA Logistik 

Västerås påverkar förtroendet positivt. Plustecknet inom parentesen vid kunden 

Industriprocess AB indikerar att det finns vissa brister i kommunikationen.  

 

 

Figur 8. Del av analysmodell, kommunikation. Egenkonstruerad. 

5.3 Opportunistiskt beteende 

Samtliga tre kunder som intervjuats menar att AA Logistik Västerås utför sitt CSR-arbete i 

båda parters intresse samt för miljön. Industriprocess AB och Godshantering AB uttrycker 

dock att de tror att AA Logistik Västerås även utför CSR-arbetet för ekonomisk vinning. 

Industriprocess AB menar att AA Logistik Västerås sänker sina utgifter genom att minska 

slitage på däck och fordon samt att reducera bränsleåtgången. Godshantering AB menar att ett 

väl genomfört CSR-arbete idag är en obligatorisk del att integrera i verksamheten hos företag 

i logistikbranschen om de ska kunna inta en konkurrenskraftig position på marknaden. Dock 

är både Industriprocess AB och Godshantering AB förstående inför det faktum att ekonomisk 

vinning är en av anledningarna till att AA Logistik Västerås utför sitt CSR-arbete. 

 

En del av att uppvisa opportunistiskt beteende är att förvrida informationen till den andra 

parten (Morgan & Hunt, 1994; Mukherjee & Nath, 2007; Wu, Chen & Chung, 2010). 

Industriprocess AB antyder att AA Logistik Västerås utelämnande av information om det 

tidigare nämnda projektet med biogasbilen beror på att leverantören är motvillig till att 

redovisa fyllnadsgrad och användningsfrekvens. Den eventuella motvilligheten hos AA 

Logistik Västerås antas av Industriprocess AB bero på att biogasbilen inte fylls och används 

på det sätt som kunden önskar. Att undanhålla information kan likställas med att förvrida 

information och är därför ett tecken på ett visst opportunistiskt beteende (Ibid, 1994; Ibid, 

2007; Ibid, 2010). Om Industriprocess AB upplever att AA Logistik Västerås uppvisar ett 

opportunistiskt beteende genom att undanhålla information om biogasbilen leder det till ett 
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minskat förtroende i affärsrelationen (Ibid, 1994; Ibid, 2010). Trots att en viss grad av 

opportunistiskt beteende upplevs uppvisas av AA Logistik Västerås i relationen med 

Industriprocess AB anses detta inte påverka förtroendet i relationen avsevärt då det i andra, 

mer betydande, delar av relationen inte uppvisas ett sådant beteende. En annan del av att 

uppvisa opportunistiskt beteende är enligt flera forskare (Ibid, 1994; Ibid, 2007; Ibid, 2010) 

att bryta de löften som utlovats. Alla tre kunder som figurerar i studien uppger att de aldrig 

upplevt att AA Logistik Västerås har brutit några av de löften som de utlovat, alltså har de i 

största möjliga mån tillgodosett de tre kundernas önskemål och krav. 

 

Samtliga kunder uttryckte en förväntan om att AA Logistik Västerås ska se till sina kunders 

intressen gällande miljöarbete. Dessa förväntningar infrias hos Matleverans och 

Godshantering AB då de upplever att AA Logistik Västerås lyssnar till och bemöter de krav 

kunderna ställer.  På så sätt uppfyller AA Logistik Västerås kundernas förväntningar om ett 

icke opportunistiskt beteende. Även Industriprocess AB anser att transportleverantören 

lyssnar till och bemöter kundens ställda krav angående miljöarbete. Dock leder den bristande 

kommunikationen och det upplevda undanhållandet av information till att Industriprocess 

AB’s förväntningar om ett icke opportunistiskt beteende inte helt uppfylls. 

 

Sammantaget anser Matleverans och Godshantering AB att AA Logistik Västerås inte 

uppvisar några tendenser till opportunistiskt beteende angående CSR-arbetet. I relationen med 

Industriprocess AB upplevs AA Logistik Västerås uppvisa ett visst opportunistiskt beteende. 

Dock är beteendet förknippat med en så liten del av relationen att det inte får någon större 

betydelse i hur det påverkar förtroendet. Samtliga kunder upplever att AA Logistik Västerås 

lyssnar till deras krav angående CSR-arbete och i största möjliga mån bemöter dessa. Att AA 

Logistik Västerås ser till sina kunders intressen indikerar att de uppvisar en låg grad av 

opportunistiskt beteende (Morgan & Hunt, 1994; Wu, Chen & Chung, 2010). Det styrks 

ytterligare genom att kundernas förväntningar om ett icke opportunistiskt beteende till största 

del uppfylls. 

 

Nedan illustreras i figur 9 hur ett av kunderna upplevt opportunistiskt beteende av AA 

Logistik Västerås gällande CSR påverkar förtroendet från kund till leverantör. Minustecknet 

inom parentesen vid kunden Industriprocess AB indikerar att kunden upplever ett visst 

opportunistiskt beteende hos AA Logistik Västerås. Att det inte finns några minustecken vid 
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Matleverans och Godshantering AB indikerar att de kunderna inte upplever något 

opportunistiskt beteende från AA Logistik Västerås.  

 

Figur 9. Del av analysmodell, opportunistiskt beteende. Egenkonstruerad. 
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6. Slutsatser 

I detta avsnitt besvaras studiens frågeställningar och syfte, som är att beskriva hur kundens 

förtroende till sin transportleverantör påverkas av leverantörens CSR-arbete samt av kundens 

förväntningar på leverantörens CSR-arbete. Slutsatserna har utformats med utgångspunkt i 

studiens analys. Avsnittet avslutas med en diskussion om studiens resultat och förslag på 

fortsatta studier. 

 

 Hur påverkas kundens förtroende till AA Logistik Västerås av AA Logistik Västerås 

CSR-arbete? 

 

I relationerna från kund till leverantör är det i den här studien de delade värderingarna om 

CSR som i högst utsträckning bidrar till en positiv påverkan på förtroende. Detta baseras på 

att det finns många delade värderingar om miljöaspekten av CSR mellan samtliga undersökta 

kunder och leverantören. Det finns däremot vissa brister gällande komponenterna 

kommunikation och opportunistiskt beteende i en av relationerna. Bristena är dock 

förknippade med en så liten del av relationen att det inte har någon större betydelse för hur det 

påverkar förtroendet från kund till leverantör. I två av de undersökta kundrelationerna finns 

det inte några upplevda brister angående någon av komponenterna.  Sammantaget visar 

resultatet av studien att transportleverantörens CSR-arbete påverkar kundens förtroende för 

denne positivt. 

 

 Hur påverkas förtroendet till AA Logisik Västerås av kundens förväntningar på AA 

Logistik Västerås CSR-arbete? 

 

Det finns vissa förväntningar gällande AA Logistik Västerås CSR-arbete som ej har uppfyllts, 

vilket påverkar förtroendet negativt. Dock gäller det endast en av de intervjuade kunderna 

samt i en begränsad del av de komponenter som utgör förtroende vilket gör att den positiva 

påverkan är starkare än den negativa. Att en stor majoritet av de undersökta kundernas 

förväntningar har uppfyllts gällande AA Logistik Västerås CSR-arbete, styrker påståendet om 

att CSR-arbetet påverkar förtroendet positivt ytterligare. 
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6.1 Diskussion 

Då resultatet av den här studien visar att ett väl genomfört CSR-arbete påverkar förtroendet 

från kund till leverantör positivt, indikerar det att CSR är en viktig del att integrera i 

verksamheten även på företagsmarknaden. Enligt Hoejmose et al. (2011) har  kraven om ett 

mer omfattande socialt och miljömässigt ansvarstagande ökat mellan aktörer på 

företagsmarknaden, vilket ytterligare påvisar vikten av att företag på företagsmarknaden bör 

integrera CSR i sin verksamhet. AA Logistik Västerås uppvisar ett stort intresse och 

engagemang i CSR-aktiviteter, vilket till viss del motsäger vad Carter & Jennings (2002) 

säger om att logistikbranschen är en av de branscher på företagsmarknaden där CSR-arbetet 

hamnat på efterkälken. AA Logistik Västerås kunder upplever att leverantören inte bara utför 

sitt CSR-arbete för sin egen skull utan även ser till sina kunders intresse. Vid uppbyggandet 

av förtroendet i relationerna med kunderna är det viktigt att vara lyhörd inför vad kunderna 

efterfrågar när det kommer till värderingar gällande CSR-arbetet och hur det kommuniceras. 

Kommunikationen är något som den här studien visar att AA Logistik Västerås bör anpassa 

efter varje enskild kund genom att ta reda på vilken sorts information varje kund efterfrågar. 

Om AA Logistik Västerås gör det kan det leda till ett utökat förtroende från kunderna till AA 

Logsitik Västerås då kundernas behov och förväntningar uppfylls. 

 

Något som kan ha påverkat resultatet av den här studien är att de affärsrelationer som har 

undersökts har pågått under en längre tid. Det visar att det redan i utgångsläget fanns ett 

förtroende mellan AA Logistik Västerås och de intervjuade kunderna. I och med det kan 

toleransnivån hos kunderna för eventuella misstag och brister gällande AA Logistik Västerås 

CSR-arbete vara högre än om det hade gällt kortare och mindre etablerade affärsrelationer. På 

grund av detta kan resultatet ha blivit mer positivt och relativt förväntat. 

 

Förslag på fortsatta studier inom ämnesområdet är att komplettera denna kvalitativa studie 

genom att genomföra en liknande undersökning med en kvantitativ forskningsmetod. Det 

skulle kunna ge ett mer generaliserat resultat då ett större antal relationer kan undersökas 

genom exempelvis en enkätundersökning. 

 

Då komponenten opportunistiskt beteende kan upplevas på olika sätt av olika parter samtidigt 

som verkligheten ser annorlunda ut, bedöms den vara subjektiv. Att Industriprocess AB i den 

här studien upplever att AA Logistik Västerås uppvisar ett visst opportunistiskt beteende 



48 
 

behöver alltså inte betyda att AA Logistik Västerås faktiskt beter sig opportunistiskt. Det kan 

därför vara av intresse att fokusera en hel studie på huruvida ett av kunden upplevt uppvisat 

opportunistiskt beteende av leverantören inte nödvändigtvis innebär ett uppvisat sådant. 

 

Något annat gällande opportunistiskt beteende som väckt intresse under studiens gång är hur 

komponenten, enligt teorin, endast anses kunna leda till ett minskat förtroende om beteendet 

uppvisas. I den här studien  upplevdes det dock som att undvikandet av ett opportunistiskt 

beteende kan leda till ett ökat förtroendet i relationen från kund till leverantör. Detta tros bero 

på den kontext som just miljöarbete utgör, där det finns en generell misstro mot leverantören 

(Kolk & Pinkse, 2006; Herbert & Von Schantz, 2007). Om leverantören motbevisar det 

genom att uppvisa ett icke opportunistiskt beteende bör detta kunna påverka förtroendet 

positivt. Att vidare studera huruvida ett icke opportunistiskt beteende kan påverka förtroendet 

positivt anses därför vara av intresse.  

 

Förväntningar på företags CSR-arbete är något som enligt Dawkins och Lewis (2003) har 

ökat. Ökningen av förväntningar upplevdes dock inte som särskilt tydlig under den här 

studien då två av de tre undersökta kunderna hade mycket grundläggande och få krav och 

därigenom förväntningar på sin transportleverantörs CSR-arbete. En undersökning som endast 

fokuserar på vilka förväntningar som finns på transportleverantörers CSR-arbete och hur de 

förväntningarna har utvecklats över tid vore därför intressant som fortsatt studie. 
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Bilaga 1 - AA Logistik Västerås Miljöpolicy 

 

Miljöpolicy 

AA Logistik erbjuder totala logistiklösningar och arbetar med att ständigt utveckla våra 

verksamheter inom transport, packning och lager med hänsyn till den miljöpåverkan som 

uppstår. Vår Miljöpolicy finns tillgänglig via vårt intranät och vår hemsida. 

Detta innebär att AA Logistik i sin dagliga verksamhet arbetar för att: 

·         Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda 

·         Följa gällande miljölagstiftning och förordningar 

·         Förebygga och minska miljöbelastningen genom ett systematiskt miljöarbete och sträva 

efter ständiga förbättringar 

·         Lyssna till kunder och intressenter avseende deras miljökrav 

·         Upprätta miljömål som följs upp och revideras 

·         Följa den sk. utbytes principen, vilket betyder att kontinuerligt byta ut äldre sämre 

fungerande teknik mot nyare och mer miljövänlig teknik och utrustning 

·         Anställda, kunder och leverantörer känner sig delaktiga i miljöarbetet 

·         Verksamheten bedrivs och AA Logistik utvecklas så att miljöpåverkan, så långt det är 

praktiskt och ekonomiskt försvarbart, begränsas och att en total god resurshållning iakttas i 

verksamheten 

·         Tomgångskörning sker i max 1 minut 

 

Policyn antagen 2013-03-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


